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FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN
ONBENC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’m Adyla

ON YEDNC BÖLÜM
Kevnî limlerin Deimesinin Bilinmesi ve

Temel limler Hakknda Baz Noktalar

Yaratklarn (kevn) ilimleri bir ekilde deiir

Hakkn ilminin ise, yok olmas umulmaz

Hepsini olumlar ve olumsuzlarz

Onlarn deeri hakknda hallere göre hüküm veririz

lahi! Sizi sizden bakas nasl bilebilir?

Senin gibi mübarek ve münezzeh bir zat’

lahi! Sizi sizden bakas nasl bilebilir?

Acaba sizin için örnek olacak bir bakas m var ki?

Delil olmadan her kim yolu talep ederse

lahi! mkânsz talep etmitir kukusuz,

lahi! Kalpler sizi nasl talep eder?

Nasl sana ulamak ve aina olmay umar?

ilahi! Sizi sizden bakas nasl bilebilir ki?

Sizden baka bir ey var m? Hayr, hayr, hayr!
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lahi! Gözler sizi nasl görebilir k?

Sen ne aydnlksn ne karanlk

ilahi! Kendimi sizden bakas görmüyorum

Nasl olur da imkansz bir eyi ya da sapknl görebilirim?

lahi! Sen, sensin, benim varlm ise

Senin benliinden bir hediye ister

Benim nezdimde varlmdan olan bir yoksunluk var

Senin zennliinden domu ve hal olmu

Beni izhar etsin diye, ona ulatrd

Ondan bakas beni görmedi ve ben nimet oldum

Suyu isteyerek seraba yönelen kimse

Onunla hayatn kaynan souk su gibi görür

Ben, benzerim olmayan olu’um

Ya ben kimim ? Onun, benzerleri kabul eden benzeri!

Bu en garip eylerdendir, baknz!

Belki de sen onun benzerini imkansz görürsün

Oluta tek varlktan bakas yoktur

Kar konulmaktan veya ulalmaktan münezzeh

(Âlem Sürekli Bakalama çindedir)

Allah saa yardm etsin, bilmelisin ki: Âlemdeki her ey, bir halden

baka bir hale geçer: Zaman âlemi, her anda, nefesler âlemi her nefeste

ve tecelli âlemi her tecellide bir halden bir baka hale geçer. Bunu ne-

deni, ‘O her gün bir itedir
11

ayetidir. Bu ayet,
c

Ey nsan ve Cin! Sizin için

bo olacaz52
ayetiyle desteklenir. Her insan, kalbinde, hareket ve duru-

larnda düüncelerin deitiini gözler. Yukar ve aa âlemde meyda-

na gelen her deiim, o varla dönük özel bir tecelliyle gerçekleen ila-

hi yöneliten kaynaklanr. Söz konusu eyin o tecelli yönünden (Hakka)

dayanmas, kendi hakikatinin gereine göredir.

Kevnî bilgilerin bir ksm, var olanlardan elde edilen ilimlerdir; on-

larn bilinenleri de var olanlardr. Bir ksm ise, yine var olanlardan elde
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edilen ilimlerdir, fakat bilinenleri nispederdir. Nispeder, var olan eyler

deildir. Bir ksm ise, var olanlardan elde edildii halde bilineni Hak-

lan zatdr. Bir ksm, Hakran elde edilen ilimlerdir ki, bilinenleri var

olanlardr. Bir ksm ise, nispetlerden elde edilip bilinenleri var olanlar

olan ilimlerdir. Bütün bunlar, kemi ilimler diye isimlendirilir. Söz ko-

nusu ilimler, bilinenlerinin kendi hallerindeki deimeleri nedeniyle

bakalar ve yer deitirir.

limlerin intikal (yer deitirme) tarz öyledir: nsan, bir varln

bilgisini kendiliinden Örenmek veya örenmek istedii eye herhangi

bir varolan delil yapmak ister. Örenmek istedii eyi Örenince, o ey

hakkndaki doru yorum görünür. Fakat bu yön, o kiinin elde etmek

istedii yön deildir. Bunun üzerine aratrmac o yönle ilgilenir ve ilk

amacm brakarak söz konusu yönün verisini aramaya geçer.

Aratrmaclarn bir ksm, bu durumu bilir, Bir ksmnn ise du-

rumu böyleyken, hangi ilimden ayrlp hangi ilme yöneldiinin farknda

deildir. Bu konuda tasavvuf dilinden bazlar sürçmü vc öyle demi-

tir: ‘Krk gün ayn halde kaldn gördüünüz bir insann ikiyüzlü ol-

duunu biliniz.’

Acaba! Hakikatler, iki nefes ya da iki andan birinin ayn kalmasna

imkan verir mi? Böyle bir durumda ulûhiyet o ey hakknda ilevsiz ka-

lrd. Bu ise, düünülemeyecek bir itir. u var ki bu arif, intikal ile ne-

yin kastedildiini anlamamtr. ntikal (yer deitirme), benzerlerde

olabilir. nsan, her nefeste bir eyden o eyin benzerine yer deitirir vc

geçer. nsann zannna göre, ilk hal deimedii için suret onu artr.

Nitekim öyle denilir: Talanca, gün boyu sürekli yürüdü ve hiç otur-

mad.’ Hâlbuki yürümek, pek çok hareket demektir. Üstelik hiç bir ha-

reket, dier hareketin ayn deil, bilakis onun benzeridir. Hareketin de-

imesiyle senin bilgin de deiir. Hâlbuki (böyle söyleyen kimse) unu
iddia etmi gibidir: ‘Onun hali deimemitir;’ Aslnda onun nice halle-

ri deimitir!



l6 Fütûhât- Mekkiyye 2

FASIL

lahi ilimlerin intikali, Ebu’l-Meâlî Imâmii’l-Harameyn’in (el-

Cüveynî) ‘istirsâl’ (sarkma, uzama), Muhammed h. Ömer el-Hatîb er-

Râzî’nin ‘taallulcâf (ilgiler, taalluklar) diye isimlendirdii eydir. Bizim

yolumuzdan derin bilgi sahipleri ise, intikal bulunduunu kabul etmez.

Çünkü evler, Hakkn nezdinde görülür, halleri ve hakikatleri bilinir.

Sonsuza dek, d varlklar buradaki suretlerine göre ve onlardan oluur.

Dolaysyla bnü’l-Hatîb’in iddia ettii taalluk söz konusu olmad gibi

mamü’i-Harameyn’in -Allah hepsinden raz olsun- ileri sürdüü istirsâl

de söz konusu deildir. Sahih-akl kant, vardmz görüü verir. Bu

görü, Allah ehlinin zikredip bizim de katldmz ve aldn yeteneinin

ardndaki bir yerden kefin verdii hükümdür. Öyleyse hepsi doru

söylemektedir ve her güç kendisine göre bilgi verir.

Allah hakikatleri var ettiinde, hiç kukusuz, kendisi için deil on-

lar için var etmitir. Onlar, mekân ve zamanlar deise bile, halleri üze-

re bulunur. Allah, hakikat ve hallerinden pe pee ve ardk olarak son-

suza dein eyleri kendilerine açar. Bununla birlikte Allah’a göre i, tek-

tir. Nitekim bir ayette öyle buyurur: ‘Bizim iimiz göz açp kapatmak gibi

tek bir itir™ i

Çöldük saylanlardadr. Bu durum, bizde bir vakit meydana gelmi

ve bir bozulma olmamt. Bize göre çoklukta da i tektir. Hiçbir za-

man kaybolmam ve silinmemitir. Bunu zevk yoluyla örenen herkes,

böyle görmütür.

eylerin hakikaderi, farkl hallere sahip bir adama benzer. Söz ko-

nusu kii için her durumda bulunaca ayr bir suret tasvir edilir. Her

ahs böyledir. Seninle bu suretler arama perde konulmu, ardndan

onlar sana açlmtr. Sen de, suret sahibi olanlardan birisin. Perdenin

kalk esnasnda ise, bürün sureden tek bakla alglarsn. Hak, bu mer-

tebede o hakikatler nedeniyle surederden perdelenmez. Onlar açar ve

kendilerine bir varlk hali giydirir. Böylcce suret ebedi olarak bulundu-

u hal üzere kendini görür. Haklan baknda geçmi ya da gelecek za-

man yoktur. Bütün durumlar, suretlerin çokluuyla birlikte, kendi mer-

tebelerinde Hak tarafndan bilinir. Onlarn mertebeleri sonluluk ile ni-

telenmez, snrlanmaz ve duracaklar bir smrlar yoktur. Hak Teâlâ’nn
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âlemi ve bütün mümkünleri yokluk ve varolu hallerinde idraki böyle-

dir. Böylece onlarda haller, bilgilerinde deil, her eyin hayalinde çeit-

lenir. Hakkn onlarn hallerini böyle ortaya çkarmasndan sahip olma-

dklar bir hali deil, sahip olmadklar bir bilgiyi kazanrlar. Bunu iyice

ören! Çünkü o, gizli ve kapak bir meseledir ve kader srryla ilgilidir.

Arkadalarmz aksndan bu meseleyi bilenler azdr.

Bilgimizin Allah’a taalluku, iki ksmdr. Birincisi ilahi zat bilmek-

tir. Bu bilme, müahede ve görmeye dayanr. Fakat ihata söz konusu

deildir. kincisi, O’nun ilah olduunu bilmektir. Bu bilgi ise, iki du-

ruma ya da o iki eyden birine dayanr. Birincisi Hakkn bilgiyi verme-
•

si, dieri, aratrma ve tümevarmdr. kincisi, kazanlm bilgidir.

Haklan (fiillerinde) seçen olduunun bilinmesine gelirsek,

neiyetin mutlak birlii seçimle çekir. Kendisiyle nitelendiinde

seçimin Hakka nispeti. Hakkn bulunduu hal yönünden deil, müm-

künün hali yönünden olabilir. Allah öyle buyurur:
‘

Benden kesin söz

çkmtr * Baka bir ayette ise ‘Azap kelimesinin hakknda gerçekletii

kimse
’5 veya ‘Benim katmda söz deitirilmez* buyurmutur: Bu ayetin

tamamland ifade ne kadar hotur!
‘

Ben kullarma zultnedici deilim ’ 7

Allah, kader srrna dikkat çekmi ve o sr sayesinde yaratklarna kar

kesin kant (burhan), Allah’a ait olmutur. Hakkn mertebesine layk

olan budur.

Olua donen yönü ise, ‘steseydik her nefse hidayetini verirdik
58

ifade-

sidir. Bunun anlam, ‘istemedik’ demektir. Fakat bu ifade anlatn için-

dir. Çünkü mümkün, hakikati bakmndan hidayet ve sapknl kabul

edicidir. u halde mümkün bölünme yeridir ve bölünme onda gerçekle-

ir. Gerçekte ise mümkünde Allah’a ait olan, tek bir itir d, o da,

mümkün oluu bakmndan Allah katnda biliniyor olmasdr.

MESELE

ihtira’ teriminin lafz alam, dta ürnein bulunmaydr. Hak

tarafndan sürekli görülen ve bilinen bir durumda ihtira’ nasl geçerli

olabilir? Bu meseleyi el-Marifet isimli kitabmzda Allah’n eyleri bilme-

siyle ilgili olarak ortaya koyduk.
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MESELE

îlahi isimler, tek hakikate dönen nispet vc izafetlerdir. Burada, Al-

lah’a dair bilgisi olmayan kimi aklclarn zannettii gibi, hakikadern

Hakta bulunmas sebebiyle bir çokluk söz konusu deildir. Sfadar, (zat

üzerine) ilave hakikader olup Allah ancak onlar sayesinde ilah olabil-

seydi, lûhiyet onlarn nedenlisi olurdu. Bunu böyle farz ettiimizde

ise, sfadar ya ilahn aynsdr; zira bir ey kendisinin nedeni olamaz, ya

da ayns deildir. Allah kendisinin ayn olmayan bir nedenin nedenlisi

olamaz. Çünkü neden, mertebe bakmndan nedenliden öncedir. Bura-

dan ise, nedenli olmas bakmndan lah Teâlâ’nn nedeni olan bu ilave

hakikadere muhtaç olduu sonucu zorunlu olarak çkard. Böyle bir ey

ise imkanszdr. Nedenlinin iki nedeni olamaz. (Halbuki bu varsayma

göre) lahi isim ve sfatlar çoktur ve ancak onlar sayesinde ilah, ilah ola-

bilmektedir. Bu durumda, isim ve sfadarn O’nun zat üzerinde ilave

hakikader olmas geçersiz olmutur. ‘Allah zalimlerin söylediklerinden

yüce vc münezzehtir.’

MESELE

Aynadaki suret, berzah (ara bölgeye ait) bir bedendir. Bu durum,

dtaki surete uygun dütüünde, uyuyann gördüü surete benzer.

Ayn ekilde, ölü ve keif sahibi de böyledr. Aynann sureti, ayna özel

bir ekle ve belirli bir cisimse! büyüklüe sahip olduunda ara bölgenin

verdii en doru eydir. Ayna belirttiimiz özellikte deilse, verdii

eyler de doru deil, bilakis (konum ve yapsnn özelliine göre) ks-

men doru olabilir.

Aynalarn ekilleri deiiktir, dolaysyla onlarda görünen suretler

de farkl farkldr. Bazlarnn zannettii gibi, bakmak yansmaya bal

olsayd, büyüklük ve küçüklüü bakmndan görülen eyler bulundukla-

r hale göre alglanrd. Cilalanm küçük bir cisimde gerçekte büyük bir

sureti küçük görürüz. Büyük cilal bir cisim, sureti görenin gözünde

büyütür ve onu kendi ölçüsünden çkarr. Geni, uzun vc dalgal ölçü-
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lerdeki aynalarda da durum böyledir. Öyleyse bunu gerektiren ey, yan-

smalar deildir.

Bu durumda ancak unu söyleyebiliriz. Cilalanm cisim, ara bölge

surederini veren durumlardan biridir. Bu nedenle onlarda görme ancak

duyulur eylere taalluk eder. Çünkü hayal, ancak duyulur suren olan ya

da duyulur parçalardan meydana gelmi bir eyi tutabilir. Parçalar ise,

musavvire gücü birletirir. Böylece dta varl olmayan, fakat gören

için duyulur bir eyin olutuu belirli parçalar olarak bulunan bir suret

oluturur.

MESELE

Mevcutiar içinde ortaya çkm yaratl bakmndan en yetkin var-

lk, herkese göre, insandr. Çünkü hayvan insan deil insan- kâmil

(yetkin insan), (ilahi) surete göre var oldu. Yetkinlik o (ilahi) surete ait-

tir. Fakat buradan insanm (sadece) Allah katnda en üstün varlk oldu-

u sonucu çkmaz. Binaenaleyh insan, bütünü bakmndan en yetkin

varlktr. Bu görüe kar çkanlar öyle iddia edebilir: ‘Allah öyle der:

‘Göklerin ve yerin yaratl insanm yaratlndan daha büyüktür. Fakat in-

sanlarn çou bilmez.’9 Burada, ‘daha büyük’ ifadesiyle cisimsel büyüklük

deil, anlam büyüklüünün kastedildii açktr.

Bu itiraza öyle yant verebiliriz: Haklsnz! Fakat Idm, gökler ve

yer ruhani bakmdan insandan daha büyüktür diye iddia edebilir ki? Ci-

simlerine özgü özel yaplarn dikkate aldmzda, teldi anlam yönün-

den her birinin gösterdii ey itibariyle göklerin ve yerin anlam, insa-

nn bütününden deil, cisminden daha büyük olabilir. Bu nedenle, yer-

yüzünde türeyenler ve oluanlarnd varlklar, göklerin ve yerin hare-

ketlerinden meydana çkar. Bu meyanda cismi yönünden insan da türe-

yenlerden biridir. Hâlbuki insandan bir ey meydana gelmez. Unsurla-

rn doas da söz konusu eylerden biridir. Bu nedenle ‘gökler ve yer,

insanm yaratlndan daha büyüktür.’ Çünkü onlar, insan için adeta

ana-baba mesabesindedir. O ‘gök ve yer arasnda inen emir’den meyda-

na gelir.
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Hâlbuki biz insan- kâmil (yetkin insan) üzerinde düünmekteyiz.

san- kâmilin en yetkin varlk olduunu söylüyoruz. Allah katnda en

üstün varlk oluunun bilgisi ise sadece Allah'a ait olabilir. Çünkü yara-

tlm, Yaratan’m nefsinde bulunan eyi ancak O’nun bildirmesiyle ö-
renebilir.

MESELE

Hak Tcâlâ’nn nefsine ait subûtî (olumlu) tek bir sfat vardr.

O’nun iki veya ikiden fazla sfat olmas mümkün deildir. Öyle olsayd,

zatnn o lcisinden veya (daha fazla ise) onlardan olumas gerekirdi.

Allah hakknda bileildik imkanszdr. Öyleyse, bir sfata ilave subûtî

sfat kabul etmek mümkün deildir.

MESELE

Sfatlar, nispet ve izafederdir, onlar ise, var olmayan durumlardr.

Ortada her balcmdan bir olan tek zat vardr. Bu nedenle, iin sonunda

kullarn rahmete mazhar olmas ve onlar hakknda rahmetten yoksun-

luun sonsuza dek sürmemesi caizdir. Çünkü Allah’ böyle bir eye zor-

layacak kimse yoktur. sim ve sfatlar ise, eyler hakknda Allah üzerin-

de herhangi bir hükmü zorunlu klacak varlklar deildir. Binaenaleyh

ilahi rahmetin bütün eyleri kapsamasna hiç bir engel yoktur. Özellikle

de, ‘Allah'n rahmetinin gazabm geçtii’ bildirilmitir. Gazap rahmette

sonlandnda, daha önce belirttiimiz ekilde, artk hüküm rahmete

aittir. Bu nedenle Allah Teâlâ öyle buyurur:- ‘Allah dileeydi (meiyet),

insanlarn hepsini doru yola ulatrrd.' 10 Dilemenin hükmü, dünyada

yükümlü tutmaya (teklife) baland.

.

Ahirctte hüküm, ‘Dilediini yapar'" ayetine aittir. Allah’n cehen-

nemlikler ya da âlemdeki herhangi bir kii için azabn daimi olmasndan

baka bir ey dilemediine, azabn zorunlu olduuna kim kant getire-

bilir ki? Öyle olsayd, el-Muazzib (azap eden); el-Müblî (bela veren), el-

Muntakim (intikam alan) vb. isimlerin hükümlerinin (kendi balarna)
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geçerli olmas gerekirdi. Hâlbuki el-Müblî ve benzeri isimler, gerçekte

var olan bir ey deil, bir nispet ve izafettir. Var olan bir zat, var olma-

yan bir eyin hükmünün altnda nasl bulunabilir d? Öyleyse ‘dileseydi’

veya ‘dileseydik’
12 gibi bütün ifadeler, bu esastan kaynaklanr. O halde

mutlaklk Allah’a aittir.

Bavurulan hiçbir nass yoktur ki, nimetin süreklilii gibi azabn sü-

rekli olduuyla ilgili bir yorum tasn. u halde, geride ancak

‘olabilirlik’ kalr, Allah ‘dünya ve ahiretin Rahman’dr.’ aret ettiimiz

hususu anladnda, kukun azalr, hatta bütünüyle ortadan kalkar.

MESELE

,

Allah hakknda ‘caiz’ deyimini kullanmak, Allah’a kar saygszlk-

tr. Caiz, mümkün hakknda kullanldnda maksat gerçekleebilir ki

mümkün buna daha uygundur. Çünkü Allah hakknda böyle bir kulla-

nm eriat dile getirmedii gibi akl da ona delalet etmez.

Anla! Bu kadar yeterlidir. Çünkü ilahi ilim, tüketilemeyecek kadar

genitir. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’

ON SEKZNC BÖLÜM
Teheccüd Klanlarn lminin Bilinmesi ve Onunla lgili

Meseleler. Bu ilmin limler Mertebesindeki Deeri

Teheccüd (gece namaz) ilmi gayb ilmidir;

Gözün menzilinde ne hissedilir ne görülür.

Tenezzül onu verir ve onun

Kendiliinde mertebeleri vardr ki, onunla suretleri aar.

Yaratan onu miraca davet ederse

Yücenin belirtileri arasnda mertebeler görünür



22 Fütûhât- Mekkiyye 2

Her menzil sana bir menzil verir

Seher göz kapaklarnda hükümran olduunda

Uyumad sürece; ite gecedeki hali köyledir

Ya da gözü ufuklarda fecre ular.

Çiçein polenleri sana koku vermez

Seher yumuak esintiyi meydana getirmedikçe

Hükümdarlar, mertebeleri yüksek olsa bile

Onlarn halk karsnda sulan ve gizli sohbetle i vardr

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki: Gece namaz klanlar, bütün

geceyi ibadetle geçiren kimselerinki gibi, teheccüdü veren ve onlar

teheccüde kaldran özel ilahi bir isme sahip deildir. Bütün geceyi iba-

detle geçirenin ise, kendisini çaran ve harekete sevk eden ilahi bir ismi

vardr. Teheccüd, gecede kalkmak, ardndan uyumak, kalkmak, yine

uyumak ve sonra kalkmaktan ibarettir. Rabbine münacat ederken gece-

sini böyle bölmeyen çimse, teheccüd ehli deildir. Allah öyle buyurur:

‘Gecenin bir ksmnda, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kl.
,lî

Baka bir ayette,
c

Rabbin
,
gecenin üçte birinden az veya yars veya üçte bi-

ri kadar bir bölümünü namazla geçirdiini biliyor
’14 buyurmutur.

Tchcccüd namazna kalkan kiinin Hak cihetinden özel bir bilgisi

vardr. Teheccüd hali, ilahi isimlerde dayanaca bir isim bulamayp

Haktan kendisine daha yakndan ilikili olduu bir isim görmeyince,

Hak ismine dayanm, bu isim de onu kabul etmitir. Binaenaleyh

teheccüd klan insann getirdii her ilim, Hak isminden gelir. Çünkü

Hz. Peygamber bürün yl oruçla ve geceyi namazla geçiren kiiye öyle

demitir: ‘Nefsinin senin üzerinde hakk vardr, gözünün üzerinde hak-

k vardr. Bazen oruç nt, bazen ntma, bazen namaz kl, bazen klma.’

Böylece, nefsin gözden dolay olan hakkyla Allah yönünden olan hak-

km yerine getirmek için, söz konusu kii için, uyku ve namaza kalkma-

y uzlatrmtr. Haklar, baka bir isimden deil, ancak Hak ismi saye-

sinde ve o isimden ödenir. Binaenaleyh teheccüd klanlar Hak ismine

dayanr.

Teheccüde kalkan insann herkesin bilmedii baka bir durumu

daha vardr. öyle ki: Tcheccüddeki münacatn meyve ve ilimlerini an-
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cak gece namaz kendisi için nafile ibadet olan kimse derebilir ve elde

edebilir. Farz namazlar eksik olann, eksik ibadetleri ise nafilelerin farz-

larndan tamamlanr. Farzlar teheccüd klan kulun bütün nafilelerini

kapsar ve geride nafile kalmazsa, bu durumda kii, teheccüd lalan ol-

mad gibi nafile ibadet sahibi de deildir. Bu nedenle böyle biri adna

nafile ibadetlerin hali, bilgileri ve tecellileri meydana gelmez. Bunu

bilmelisin!

Öyleyse teheccüde kalkann uyumas gözünün hakk, ibadete kalk-

mas ise Rabbinin hakkn vermek içindir. Hakkn ona uykusunda ver-

dii bilgi ve tecelliler, ibadete kalkmasnn ürünü; kalktnda verdii

• dinçlik, güç ve bu ikisinin tecelli ve ilimleri ise, uykusunun ürünüdür.

Kulun bütün farz amellerindeki durumu böyledir. Teheccüd ehlinin

ilimleri, tpk bir saç örgüsü gibi, birbirine girmitir. Onlar böyle giriik

olduu için, nefisler tarafndan sevilen ilimlerdir. Sözü edilen giriiklik

nedeniyle bu ilimler, yukar ve aa âlemin srlarm izhar ettii gibi ay-

n zamanda fiillere ve tenzihe delalet eden isimleri de izhar eder. Bu du-

rum u ayette belirtilmitir:
cVe ayak ayaa dolanr .’15 Yani, dünya ii

ahiret iiyle birleir. Bu meyanda, sadece dünya ve ahiret vardr ve o

teheccüdün ortaya çkard ‘övülmuj makamdr. Allah öyle buyurur:

c
Gecenin bir ksmnda, sana mahsus bir nafile olmak üzere teheccüde kalk.

Umulur ki, Rahhin seni övülmü makama ulatrr .’
16
Ayette geçen

‘

umulur

ki
5

ifadesi, Allah yönünden zorunluluk ifade eder. Övülen makam, öv-

günün sonuçlarnn ait olduu, yani her türlü övgünün kendisine dön-

düü makamdr.

Teheccüd ilminin kymetine gelince, bu ilim, çok kymetlidir. öyle

ki: Dier bütün eserler gibi teheccüdün de kendisine dayand ilahi bir

ismi vardr. Teheccüde kalkan insan, ortada eserlerin sahiplerinden ve

eserlerden gaip olan bir durumun olduunu genel olarak anlar. Bunun

üzerine onun ne olduunu örenmek ister. Aratrma, kiiyi ilahi isim-

lerin hakikatlerini kefe sevk eder: Acaba onlarn bir hakikati var mdr,

yoksa onlar sadece nispet midir? Eserlerin dönüünü görür: Acaba on-

lar, var olan bir eye mi döner, yoksa var olmayan bir eye mi? Bunu

aratrdnda, isimlerin mevcut varlklar olmadn ve sadece nispetler

olduunu görür. Böylelikle, eserlerin dayand eyin yok olan bir du-

rum olduunu anlar.
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Bunu örenince, teheccüde kalkanlar öyle der: in özü, dönüü-

mün var olmayan bir duruma olmasdr. Ardndan, bu konuda derince

düünür ve kendisini ‘kalkmak
1

ve ‘uyumak’tan domu görür. Uykuyu

nefsin zatna ve istedii eye dönmesi; ibadet için kalkmay ise, Allah’n

kiinin üzerindeki hakk diye görür. nsann zat bu iki eyden meydana

geldiine göre, zat yönünden Hakk’a bakar. Görür ki Hak, kendisi ne-

deniyle kendisiyle yalnz kaldnda âlem var olmaz. Âleme yöneldiin-

de ise, bu yöneli nedeniyle âlemin varl ortaya çkar ve bütün âlemin,

nispetleri farkl bu tek yöneliten.meydana geldiini görür.

Teheccüde kalkan kii, zatnn Hakkn -âlem olmakszn- kendisine

bakmas vc âleme bakmasndan olutuunu görür. Alem olmakszn

Hakkn kendisine bakmas, içiinin ‘uyku’ haliyken, Allah’n âleme bak-

mas, insann Hakkn üzerindeki hakkn eda etmek için ‘kalkma’ hali-

dir. Böylece dta var olma varlk sebebinin, sebeplerin en üstünü oldu-

unu örenir. Çünkü insan, bir bakmdan, isimlerin nispetlerinden -ki

söz konusu isimler âlemin varlm ister- soyutlanm zata dayanr. Ay-

n zamanda kii,d varlnn en büyük varlk ve bilgisinin en yüce bil-

gi olduunu kesin olarak örenir. Böylece örenmek istedii ey ortaya

çkar ki gayesi de bu idi. Bu örenmeyi salayan sebep ise, kiinin krl-

ganl ve yoksunluudur.

Bu mevanda, amacna ulatnda öyle der:

Nice gece geceledim! Gelmedi

afak vahi; emelim gerçekleinceye kadar

!

Emelim ak olduum makamdan gerçekleti

Duymas haz veren bir konumayla

isimler hakknda ise öyle der:

sim için bir delilli bulamadm

Meful olandan baka!

Sonra onun hakikatini bize verdi

Akl için varln akledilir olarak

Onu edeben telaffuz ettik

in meçhul olduuna inandk
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nsann bilgisinin ilimler içindeki deeri, bildii eyin deeri ka-

dardr. O da, bilinenler içerisinde zattr. Teheccüd bilgisine bütün isim-

lerin bilgisi taalluk eder. Bu meyanda ona en layk isim ise,

‘

uyku ve dal-

gnln kendisine gelmedii’ 17 -d bu bir anlamda yakar halindeki kuldur-

el-Kayyûm ismidir. Böylece teheccüde kalkan kii, isimleri ayrntl ola-

rak örenir. Baka bir ifadeyle her isim, o ismin hakikatinin gerektirdii

ekilde, içermi olduu mevcut ve var olmayan srlarn bilgisini veril
-

.

Bu halle ilgili bilgilerden bazlar berzah, Hakkn suretlerdeki tecellisi-

ni, cennet çarsn ve -kendisini gören bakmndan rüyann kendisini

deil, kendisi adna görülen kimse bakmndan- rüya tabirini bilmektir.

Bazen insan, rüyay kendisi için görebilecei gibi bazen de bakasou
adna rüya görebilir. Rüya tabircisi ise, rüyada görülen suret ile neyin

kastedildiini bilip bu makam sahibinin kim olduunu anlayan olmas

bakmndan, peygamberliin parçalarndan birinin sahibidir.

Taheccüdc kalkan kiiye ait övülmü makam , sahibi için belli bir du-

adr. Bu durum Hz. Peygamber’e emredilmi u ayette dile getirilir: ‘De

ki: Rabbim! Beni doruluk makamna yerletir.’'* O makama kat demektir.

Söz konusu makam Hz. Muhammed’e özgü bir mertebedir ve Hz.

Peygamber o makamdayken Allah’ ‘kimsenin bilmedii övgülerle

över.’ Ancak o makama girildiinde bu övgüler örenilebilir. Ardndan

öyle der:
c
Beni oradan doru bir çkla çkar .’ 19 Yani, o makamdan baka

bir makam ve mertebeye geçerken, girerken olduu gibi çkarken de

Hakkn inayeti onunla beraber olsun. ‘Bana katndan bir yardmc ver .’20

Bu yardmc, kendisiyle çekienlere kardr. Çünkü bu üstün makamn
sahibine sürekli haset edilir. Nefisler ona ulaamad için, ona zarar ve-

recek bir yön arayma girer. Bu davranlaryla da, bu kymetli makam
karsndaki eksiklii kendilerine nispet etmek yerine, bulunduklar hal-

lerini yüceltmek isterler. Buna karn bu makam sahibi, o mertebenin

kymetini inkâr edenlere kar kesin kant, yani otoriteyle yardm ister.

‘De ki: Hak geldi ve batl yok oldu. Kukusuz batl yok olucudur.'2 '

‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’
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ON DOKUZUNCU BÖLÜM
limlerin Artma ve Eksilme Nedenlerinin Bilinmesi.

'De ki, Rabbin! lmimi artr'» Ayetinin Anlam. Hz. Pey-

gamberin, 'Allah ilmi âlimlerin göüslerinden çekip

almak eklinde kaldrmaz, fakat âlimlerin canlarn
almakla ilmi alr' Hadisinin Anlam

Hakkn varlnn nefs feleinde tecellisi

limlerde, bulunan eksiklie delildir

* v

Kendisi nedeniyle falan tecelliden gizlenirse

Aratrma ve inceleme yoluyla onu idrak eden var mdr?

lim için nefste bir çokluk ortaya çkarsa

Kukusuz tass ile gerçek örtü sabit olmutur.

Varlk güneinden ve nurundan yansmad

Ruhlar âleminin üzerine
,
günein yuvarlandan bakas

Göz
,
mazhardan bakasna eriemez

. nsan, hrsnn iddetinden çatlasa bile.

Serdettiim sözümde hiçbir kuku yoktur

Benim sözüm ne yalandr ne sahte ne de uydurmadr.

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki: Her canl vc alglayabilen

her ey* (nitelendii) algs yönünden her nefeste yeni bir bilgiye ular.

Fakat ahs, her nefeste alglad eyin yeni bir bilgi olduunun farkna

yaramayabilir. Hâlbuki o, gerçekte bilgidir. Bilende bilginin eksik ola-

rak ortaya çkmas, engel bulunmasayd alglayabilecei eyler ile algnn

arasna engel girmi olmasndan kaynaklanr. Engellere örnek olarak

körlük, sarlk vb. gibi algy engelleyen eyleri verebiliriz.

ilimler bilinene göre yükseldii ve alçald için himmetler, yüce-

kymetli bilgilerle lgilenmitir. nsan söz konusu ilimlerle nitelendiin-

de, nefsi arnr, mertebesi yücelir. Mertebe bakmndan bu ilimlerin en

üstünü ‘Allah’ bilmek’, Allah’ bilmeye giden en ycc yol ise ‘tecellileri

bilmek’tir. Onun altnda ise, teorik bilgi (nazarî ilim) bulunur ki artk
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onun altnda Tann’ya dair bilgi yoktur. Onun altndaki ilimler, insanla-

rn genelinde bulunan kimi inançlardr. Yoksa onlar ilim saylmaz.

Bu ilimler, Allah’n Hz. Pcygamber’e artrlmasn istemeyi emret-

tii ilimlerdir. Nitekim Allah öyle buyurur:
c
Sana vahyedilmesini henüz

tamamlamadan, Kur’an’ acele okumaya kalkma ve rabbim bilgimi artr

de.’22 Yani, senin kelamndan sana dair ilmimizi artr. Çünkü burada,

Rabbinden vahiy getiren öretmen karsnda edebin gerei olarak, va-

hiy esnasnda soukkanlln kymetini bilmek artmtr. Bu nedenle

ayetten sonrau gelmitir: ‘Bütün yüzler, o diri ve yöneticiye boyun emi-
tir .’

24 Yani, O’nun karsnda hor ve zelildir. Burada tecelli ilimleri kas-

tedilir. Tecelli, bilgileri, baka bir ifadeyle zevk ilimlerini elde etmede

en üstün yoldur.

Bilmelisin ki: (Bilginin) art ve eksilmesiyle ilgili baka bir bölüm

vardr ki, Allah izin verirse, onu daha sonra zikredeceiz. öyle ki: Al-

lah her ey için -ki insan nefsi de eylerden biridir- zahir (görünen taraf,

d) ve bâtm (görünmez yön, iç) yaratmtr. nsan nefsi,d varlk diye

isimlendirilen durumlar alglarken bâtnyla ise ilim diye isimlendirilen

durumlar alglar. Hak, ez-Zâhir ve el-Bâtn’dr. Dolaysyla alg, O’nun

vastasyla gerçekleir. Çünkü Allah’tan baka hiçbir ey, herhangi bir

eyi kendi bana idrake güç yetiremez. Bilakis her varlk, herhangi bir

eyi ancak Allah’n kendisinde yaratt (bir güç) vastasyla alglayabilir.

Gayb veya ehâdet gibi bir âlemden tecelli edilen herhangi bir varla

Haldun tecellisi, ez-Zâhir ismi yönünden olabilir. el-Bâtm ismine gelin-

ce, bu nispetin gerei (çünkü isim ve sfatlar gerçekte var olan eyler

deil, zat’a izafe edilen nispet ve nispetlerdi), ne dünyada ne de ahirette

kendisinde asla tecellinin gerçeklememcsidir. Çünkü tecelli, herhangi

bir tecelli mahallinde tecelliye mazhar olan varla Haldun görünmesi

ve zuhur etmesidir. Zuhur ise, ez-Zâhir ismine aittir. Çünkü nispetlerin

anlam deimez. Bilindii gibi, nispetler dta var olmasalar bile, aklî

varla sahiptirler. Dolaysyla onlar, akdedilir eylerdir.

Hale, ihsan gerei ya da kendisinden istenilen bir eye karlk
vermek üzere, tecelli edip nefsin zahirine tecelli edebilir. Bu durumda

idrak, bir surette -ki suret misal âlemndedir duyuyla gerçekleir. Böy-

lece, tecelliye mazhar olann bilgisinde art gerçekleir. Söz konusu

kimse bir. eriat bilgini ise, bu art hükümlerin bilgisinde; mantkç ise,
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anlamlarn ölçüleri; dilbilimci ise, sözün ölçüleri ilimlerinde meydana

gelir. Var olanlarn ya da baka eylerin ilimlerinin sahipleri için de du-

rum ayndr. Baka bir anlatmla tecelli nedeniyle herkes için gerçekle-

en bilgideki art, ilgilendii ilimde meydana gelir.

Sûfîler, bilgideki artn söz konusu snflara dönük ilahi tecelliden

kaynaklandn bilir. Çünkü onlar, kef olunan eyi inkar edemez. Arif

olmayanlar ise, artn farkna varr, fakat onu kendi düüncelerine nis-

pet eder. Bunlarn dndakiler bir art görür, fakat bilgilerinin artma-

sn istediklerinin farknda olmazlar. Onlar ‘

ciltlerce kitap tayan merke-

bin durumu gibidir. Allah’n ayetlerini yalanlam olan kavmin durumu ne

kötüdür!™ Buradaki yalanlama, bilgideki artn ve onun kaynann ya-

lanlanmasdr. Art kendi düüncelerine nispet edenlere alr! Böyle

bir insan, bir meseleyi düünme, inceleme ve aratrmasnn zikrettii-

miz tecelliden kaynaklandn bilemez. Binaenaleyh aratran kii, sa-

dece teorik düüncesinin ilitii vc örenmek istedii eyle ilgilidir. Bu

nedenle de, ‘hal ilmi’den perdelenir. Böyle birinin bilgisi artar, fakat o

bunun farknda deildir.

Bir tecelli gerçekleip ez-Zahir ismiyle nefsin bâtnna yönelik olur-

sa, idrak, maddelerden soyut anlam ve hakikatler âleminde basiret (iç

göz) ile gerçekleir. Bunlar, nasslar diye ifade edilen eylerdir. Çünkü

nass, hiçbir ekilde kuku bulunmayan ve herhangi bir ekilde ihtimal

tamayan ey demektir. Bu ise, ancak (maddelerden soyut) manalarda

(vc hakikatlerde) olabilir. Bu durumda manalarn bilgisine ulamak is-

teyen kimse, ‘düünme yorgunluumdan rahata ermi demektir ve te-

celli vesilesiyle ilahi ilimlerde, sr ilimlerinde, bâtn ilimlerde ve ahireüe

ilgili ilimlerde onun hakknda bir art gerçekleir. Bu hal, bizim yolda-

larmza özgüdür ve artn sebebi de budur.

limlerdeki eksilmenin sebebine gelirsek, bu konuda iki durum var-

dr: Bunlar, yaratln aslnda mizaçtaki kötülük ya da bilgiye ulatran

güçteki geçici bozulmadr. Yaratltaki kötülük deitirilemez. Hzr
(öldürdüü) çocuk hakknda öyle demiti: ‘O, kâfir yaratlmt.’ Bu

husus, yaratln asl bakmndan söylenmitir. Bilgideki eksilmenin ge-

çici sebebi alg gücündeyse tp ilmiyle giderilebilir; neftteyse ve bakan-

lk sevgisi, arzulara uymak vb. bir huy insan eref ve murluluunn bu-

lunduu bilgileri elde etmeden alkoyuyorsa, bu da Haldun çarsyla
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kalpten silinebilir ve kii doru düünceye yönelir. Anlar ki, dünya yol-

cu için bir konaklama yeri ve geçilmesi gereken bir köprüdür. Bir ko-

naklama yeri ve köprü olan bu dünya hayatnda insan, düünceyi doru

düünceden ve ilahi ilimleri elde etmeden alkoyan doal arzulardan

uzaklap bilgiler, güzel huylar ve temizlik gibi yüce mertebenin özellik-

leriyle burada nefsini bezemedii sürece ebedi mudulua ulaamaz.

Böylelikle bu yola girer.

te bu da (nefste bulunan özellik), bilginin eksilme sebebidir.

Kendilerindeki eksikliin insan adna ayp sayld ilimler ile ilahi

ilimlerden baka ilimleri kastediyor deilim. Yoksa gerçek, ortada bir

eksilmenin olmadn bildirir. Duyularnn verisi ve nefsinde ve düün-

cesindeki hallerinin bakalamas yönünden, insann bilgileri sürekli ar-

tar. u halde insann bilgileri sürekli artar, fakat bu artta fayda yoktur.

Zan, kuku, düünme, bilgisizlik, gaflet ve unutma: Bütün bunlarla ve

benzerleriyle bilgi meydana gelmez. Baka bir ifadeyle zan, kuku, ba-

k, bilgisizlik ya da gaflet veya unutmaya dayal olarak hüküm verdiin

sürece bilgiden söz edilemez.

(Tecelli ilimleri)

Tecelli ilimlerinin artma ve eksilmesine gelince, bu meyanda insan

iki haldedir: Peygamberlerin tebli ile velilerin nebevi verasetle ortaya

çkmalar. Allah Ebû Yezid (Bestamî)’ye nâiblik elbisesi giydirmi ve

öyle demitir: ‘ki sfatmla yaratklarma görün. Seni gören beni gör-

mü olsun.’ Ebû Yezid, Rabbinin emrine uymaktan baka yol bulama-

m. Rabbinden kendisine doru bir adm atm, atar atmaz baylp dü-

ünce öyle bir ses duyulmu: ‘Sevgilimi bana gönderiniz, benden ay-

rlmaya dayanamad.’ Çünkü Ebû Yezid de, Ebû kâl el-Maribi gibi,

Hakta fâni olmutu. Bunun üzerine, kendisiyle görevli olan ve çkma
emri verildiinde kendisine vardm eden ruhlar Ebû Yezid’i Hakta si-

linme makamna döndürmütür. Böylelikle Hakka döndürülmü, hor-

luk, yoksulluk ve krklk elbiseleri ona giydirilmi, asûde bir hayat sür-

mütür. Rabbini görmü, ünsiyeti artm, insann sorumlu olduu
ödünç emaneti tamak yükünden kurtulmutur.

nsan miraç merdiveninde yükselmeye balad andan itibaren,

miracnn merdivenine göre onun için ilahi bir tecelli gerçekleir. Çün-
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Icü Allah ehlinden her ahsn kendisine özgü bir merdiveni vardr ki,

bakas onda yülcselemez. Bir kimse bakasnn merdiveninde yüksele-

bilmi olsayd, peygamberlik çalmayla elde edilebilir (mükteseb) hale

gelirdi. Çünkü her merdiven, özü gerei, kendisine yükselenlere özgü

bir mertebeyi verir. Alimler de peygamberlerin merdiveninde yükseldi-

ine göre, o merdivende yükselmekle peygamberlie de ulaabilmeleri

gerekirdi. Hâlbuki böyle deildir ve bir iin tekrarlanmasyla ilahi ge-

nilik kaybolur. Bize göre ise, ilahi katta tekrarn olmad sabittir.

u var ki tüm manalarn -peygamberler, veliler, resuller ve mümin-

lerin- basamaklar eittir; hiçbir merdiven dierinden bir basamak bile

fazla deildir.

lk basamak, slam’dr. slam, boyun emek demektir. Son basa-

mak ise, yükselite fenâ (beeri özelliklerin silinmesi), çkta ise be-

kâ’dr (Hakka ait özelliklerle bezenmek). Bunlarn arasnda ise, dier

basamaklar vardr. Bunlar iman, ihsan, bilgi, takdis, tenzih, zenginlik,

yoksunluk, horluk, izzet, deime, deimede temkin -çkarken- fenâ, -

mertebeye girmek söz konusuysa- beld’dr. Son dereceyle varncaya ka-

dar, herhangi bir dereceden çkarken, tecelli ilimleri kiinin zahirinde

artt ölçüde bâtnndan eksilir.

Mertebeden çkanlardan isen ve son basamaa ularsan, Hak senin

deerine göre zahirine bizzat zuhur eder ve yaratklar içinde Haldcn

mazhar olursun. Bâtnnda ise, O’ndan asla bir ey kalmaz ve bâtnn

tecellileri bir anda senden silinir. Hak seni katma girmeye davet ederse,

bu davet sana bâtnnda tecelli ettii ilk tecellidir. Söz konusu tecelli,

zahirinde eksildii ölçüde, bâtnnda gerçekleir, En sonunda, son dere-

ceye ularsn. Son dereceye ulatnda, Hak zatyla bâtnna zuhur

eder ve artk zahirinde tecelli kalmaz. Bunun nedeni, kul ve Rabden her

birinin kendisine özgü varlnn yetkinliinde bulunmasdr. Binaena-

leyh söz konusu art ve eksilie ramen, kul her zaman kul, Rab her

zaman Rab’dir.

te bu, tecelli ilimlerinin zahirde ve bâtnda artnn sebebidir.

Bunun nedeni ise, bileimdir (terkip). Bu nedenle Allah’n yaratm ol-

duu ve dra bileik olarak meydana getirdii her eyin bir zahiri, bir

bâtn vardr. Yalnlara dair senin duyduun ey, onlarn dta varlklar

bulunmayan akledilir eyler olmalardr. Buna göre Allah’tan baka her

varlk bileiktir. Hiçbir kukunun bulunmad doru kefin bize verdi-
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i bilgi budur! Allah’tan baka her eye yoksunluun elik etmesini zo-

runlu klan da budur. Çünkü bu hal, onlar adna zatî (özünden kaynak-

lanan) bir niteliktir.

Anlayabildivsen, sana yöntemi açkladk ve senin için mirac (yük-

selii) ortaya koyduk. Artk yola konil ve yüksel ki, açkladmz eyi

gör ve müahede et! Sana miraçlarn basamaklarm gösterdiimize gö-

re, Hz. Peygamberin bize emretmi olduu nasihatte senin için bir ey
brakmadk. Çünkü ürün ve neticeleri betimleyip onlara ulatran yolu

bclirtmescydik, seni kendisine ulatran yolun bilinmedii çetin bir ie

tevik etmi olurduk. Canm elinde tutana yemin ederim ki O’na ula-

tran yol, hiç kukusuz, miraçtr.

'Allah doruyu söyler ve doruya ulatrr.’

YRMNC BÖLÜM
sevî lme Dair; Bu ilim Nereden Gelir, Nerede Biter?

Keyfiyeti Nedir? Acaba Âlemin Geniliiyle mi lgili-

dir, Uzunluuyla m, yoksa Her ikisiyle de mi lgilidir?

Isa’nn ilmi öyle bir ilimdir ki

insanlar kymetinden habersizdir.

Isa onunla öylelerini diriltti ki

Toprak onun kabri olmutu.

Üfleme, kendisinde gizlenmi olann iznine

Ve de emrine kar koydu.

Onun görünmeyen yönündeki

Lâhûtîlii, akrobasiydi.

0 misal suretine girmi ruhtur

Allah onun srrm izhar etmitir.

Bir mertebenin gaybndan geldi
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Allah onun dolunayn söndürmütür.

Böylece yaratlm haline geldi

Tam bir ruh olduktan sonra.

Emri kendisinde sona erdi

Ona geldi ve onu sevindirdi.

Onun gibi olan kimse kukusuz

Allah'n ecrini artrd kimsedir.

(Harfler lmine Dair)

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki: sevî ilim, harfler ilmidir. Bu

nedenle sa’ya ‘üfleme’ verildi. Üfleme, hayatn ruhu olan yürein için-

den çkan havadr. Hava çk yolunda kesintiye uradnda, kesinti

yerleri harfler diye isimlendirilir ve harflerin varlklar ortaya çkar. Bun-

lar birletiinde ise, manalarda duyusal hayat ortaya çkar. Bu, ilahi

mertebeden âleme gözüken ilk eydir. Yokluklar halinde, hakikatler

için sadece ‘duyma’ nispeti vardr. Hakikatler yokluk hallerinde ve ilahi

emir varlk ile onlara ulatnda, onu kabul istidadna sahiptir. Allah

var olmalarn istediinde
c

oV (kûn)
2f demi, onlar da olumu, d var-

lklarnda ortaya çkmlardr. Binaenaleyh kendisine yaraan sözle ilahi

kelam, hakikatlerin Allah’tan alglad ilk eydi.

Bileik olarak meydana gelmi ilk kelime ise, ‘ol’ (idin) sözüdür ve

tiç harften oluur. Kef, Vav ve Nun. Bu üç harften her biri de, üç harf-

ten oluur. Böylece kökü üç olan dokuz says meydana gelir. Üç, tek

saylarn ilkidir. Basit saylar dokuzun varlyla kün kelimesinden mey-

dana gelmi, böylelikle kün ile saylan ve saynn varl ortaya çkmtr.
Öncüllerin üçten olumas, buradan kaynaklanr. Bununla birlikte onlar

görünüte dörtten oluur. Çünkü bir, iki öncülde tekrarlanr. Öyleyse

öncüller üçtür. Varolu, (mutlak) bir’den deil, tekken (birimin birli-

inden, üç saysnn bir olmas gibi) meydana gelir.

Hak, türeyenlerin suretlerindeki canlln sebebinin ilahi üfleme

olduunu, ‘Onu düzenlediim ve ona ruhumdan üflediim zaman 27 ayetin-

de bildirmitir. Üfleme, Allah’n kendisiyle imana hayat verip ortaya ç-

kard nefestir. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Rahman’n nefesinin

bana Yemen yönünden geldiini görüyorum.’ Böylece bu Rahman’
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nefesi vastasyla müminlerin kalplerinde imann ve meru hükümlerin

sureti hayat bulmutur.

Hz. sa’ya bu ilahi üflemenin bilgisi ve nispeti verildi. Bu nedenle

kabirdeki surete ya da topraktan yapt ku suretine üfler, bu üfleme ve

havaya sirayet etmi ilahi izin sayesinde suret canlanrd. Ona ilahi izin

sirayet etmeseydi, hiçbir surette canllk meydana gelmezdi. sa’ya ait

ilim Rahman’ nefesinden kendisine gelmitir, böylece üflemesiyle

ölüyü diriltirdi. Söz konusu ilim, üflenilen eyde sonlanrd. Bu da, her

varln Allah’tan olan paydr vc her varlk, bütün iler Hakka döndü-

ünde onun vastasyla Hakka kavuur.

nsan Rabbine yönelik miracnda yükselirken çözünüp yol sürecin-

deki her olu, kendisine uygun parçay insandan aldnda, arkasnda

ondan geriye sadece Allah’tan bulunan bu sr kalr. Artk insan, Allah’

ancak o sr vastasyla görür, sözünü ancak bu sr vastasyla duyar.

Çünkü Allah, söz konusu srrn aracl olmakszn alglanmaktan mü-

nezzeh ve mukaddestir, insan, bu yüce müahededen geri dönüp, yük-

seliinde çözünmü olan sureti yeniden biletiinde ve âlem (yükselite)

ondan alm olduu bütün uygun parçalar ona geri verdiinde -zira hiç

bir âlem, kendi cinsini aamaz- bütün parçalar, bu ilahi sr üzerinde

toplanr, onu kuatr vc (bileimle ortaya çkan) suret O’un hamdin

tebih eder vc rabbini över. Çünkü O’u kendisinden bakas övemez.

Suret, bu sr bakmndan deil de, kendi oluu bakmndan Hakk öv-

seydi, ne ilahi lütuf ne de Iialdon kendiliinden olan iyilii bu suret

üzerinde ortaya çkard. Hâlbuki Allah’n bütün yaratklara iyilii sabit

olduu gibi bu meyanda yaratklarn Hakka yönelik yüceltme ve övgü-

lerinin de bu ilahi srdan kaynakland sabittir.
f

Her eyde O’nun ruhundan vardr ve hiçbir ey O’nda deildir.

Hale kendisini öven ve kendisini tebih edendir. Bu suret Haldu över-

ken ve tebih ederken bir iyilie sahip ise, bu iyilik, kevnî varlyla ilgili

bir hak edi deil, Hakkn kendiliinden ona bir ihsandr, Hak onun

adna bir hak edi yaratmsa, bu da Haklan onu kendisine zorunlu

klmasndan kaynaklanr. Kelimeler harflerden, harfler havadan, hava

ise Rahman’n nefesinden meydana gelir. simler vastasyla etkiler

varolanlarda ortaya çkar ve sevî ilim de onda sonlanr. Sonra, bu ke-

limeler vastasyla insan, Rahman’n mertebesinin kendisinden söz ko-
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nusu kelimelerle canlanmasn istedii eye hayat verecek eyi vermesini

salar. Böylece i, sürekli, döngüsel bir ekilde devam eder.

Ruhlarn canll, özlerinden kaymaklanan bir canllktr. Bu ne-

denle her ruh sahibi, kendi ruhuyla diridir. Sâmirî, Cebrail’i görüp ru-

hunun zatnn ayn olduunu ve hayatnn kendisinden kaynaklandn,

her nereye temas etse o yerin Cebrail’in benzeri olan bu suretin deme-
siyle hayat bulduunu anlamtr. Bunun üzerine onun ayak izinden bir

tutam almtr. Bu husus, Allah’n ondan aktard u ayette dile geti-

rilmitir:
c
Elçinin (ayak) izinden bir avuç (toprak) aldm’2* Buzay yapp

onu biçimlendirdiinde ise, bu tutam onun içine atm ve buza bö-

ürmutur.

Allah’n kendisini isimlendirdii gibi, Hz. sa bir ruhtur ve Allah

onu sabit bir insan biçiminde ruh olarak yaratmtr. Cebrail’i ise sabit

olmayan bir bedevi suretnde yaratt. Hz. sa, sadece üfleme vastasyla

ölüyü diriltirdi. Sonra Allah, Rûhu’l-kuds ile ona yardm etmitir. sa,

varolanlarn kirlerinden arnm ‘ruh’ ile desteklenmi ruhtur. Bütün

bunlarn olabilmesindeki esas ise, ebedi hayatn ayn olan Ezeli Diridir.

ki ucu ise, yani ezel ve ebedi, canl âlemin varl ve sonradan yaratl-

ml ayrt eder.

Bu ilim (sevî ilim), âlemin uzam, baka bir anlatmla ruhsal âlem-

le ilgilidir. Söz konusu âlem, manalar ve emir âlemidir. Ayrca, âlemin

geniliiyle de ilgilidir ki o da, yaratl, doa ve cisimler âlemidir. Hep-

si Allah’a aittir. ‘yi bilin ki, yaratma ve emir O’na aittir.’
29 1De ki: Ruh

Rabb’imin emrindendir.m 1

Alemlerin rabbi Allah münezzehtir .

,s Hüseyin

b. Mansur’un (Hallac’n) ilmi de buydu. Hallaç vb. gibi yoldalarmz-

dan birinin harflerden söz edip öyle dediini duyabilirsin: Talanca

harfin uzunluu u kadar kulaç veya kar, genilii u kadardr.’ Böyle

bir ifadede, uzunluk ile harfin ruhlar âlemindeki fiilini; genilik ile ci-

simler âlemindeki fiilini kastetmitir. te bu, onunla ayrt ettii zikredi-

len ölçüdür. Bu terimletirme (uzunluk ve genilik), Hallac’a aittir.

Muhakkiklerden "ol
5

kelimesinin hakikatini bilen kimse, sevî ilmi

örenmitir. Himmeti vastasyla herhangi bir eyi var eden kimsenin

bu davran ise, bu ilimden deildir. Dokuz, ol (kün) kelimesindeki üç

harfin hakikatinde ortaya çktna göre, saylan eylerden ortaya çkan

dokuz felek oldu. Dokuz telein toplamnn hareketi ve gezegenlerin
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dolamyla dünya ve içindeki eyler meydana geldii gibi yine onlarn

harekederyle de yok olacaklardr. Bu dokuz felein en üsttekinin hare-

ketiyle içindekilerle beraber cennet meydana gelmi, bu yüce felein ha-

reketi vesilesiyle cennetteki her ey olumutur. En üst felei takip eden

ikinci felein hareketiyle ise, cehennem ve içindekiler, kyamet, dirili,

toplanma ve ner var olmutur.

Bu ifadelerimize göre, dünya karktr: Nimet azapla karktr.

Yine, zikrettiimiz bu duruma göre cennet bütünüyle nimet, cehennem

de, bütünüyle azap olmu, karm ortadan kalkmtr. Böylece ahiretin

yaratl, dünya yaratlm kabul etmez. te bu, dünya ve ahiret yarat-

l arasndaki farktr. u var ki ilahi gazap müddetini tamamlayp

gazab geçmi rahmete katldklarnda, cehennem, yani içindeki kimse-

ler hakkndaki hüküm rahmete döner. Bu rahmetin sureti, onun sureti-

dir. Bu suret deimez; deiseydi azap görürlerdi. Allah’n izni ve gö-

revlendirmesiyle, önce üstten ikinci felein hareketi, ‘azab kabul eden

her yerde’ izhar ettii azapla onlar hükmü altna alr. Burada azab ka-

bul eden her yerde’ dedik, çünkü cehennemde azab kabul etmeyenler

de vardr.

Azabn süresi tamamlanncaya kadar -ki bu süre krk be bin sene-

dir- cehennemliklere azap edilir. Orada yirmi üç bin sene kesintisiz ve

ara verilmeden azap görürler, Sonra B.ahman, onlara bir uyku gönderir

ve bu uykuyla kendilerinden geçerler. Bu durum ‘orada ne ölür ne de di-

rilirler ayetinde dile getirilir. Hz. Peygamber cehennemlikler hakkn-

da öyle der: ‘Onlar cehennemde ne ölür ne de dirilirler.’ Burada, ce-

hennemliklerin kendilerinden geçtii bu vakitteki hallerini kastetmitir.

Bu durum, dünyevi aclardan açln iddeti ya da ar üzüntünün etki-

siyle baylann durumuna benzer. On dokuz bin sene böyle kalrlar. Ar-

dndan aylrlar. ‘Allah onlarn derilerini baka derilerle deitirmitir.’

Orada on be bin sene azap görürler. Sonra tekrar baygnlk g riir. Bu

baygnlkta ise on bir bin sene kalp ardndan tekrar aylrlar. ‘Allah on-

larn derilerini azab tatmalan için bakasyla deitirmitir.’ Böylece ac

bir azab, yedi bin sene duyarlar. Sonra, üç bin sene daha baygn kalr-

lar ve tekrar aylrlar. Allah onlara bir zevk ve rahat verir. Bu dürüm,

yorgun uyuyup uyanan kimsenin haline benzer.

Bütün bunlar, Allah’n ‘gazabm geçmi’ ve ‘her eyi kuatm’ rah-

metinden kaynaklanr. Bu esnada, Hakkn kendisiyle her eyi ‘rahmet
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ve bilgi olarak kuatm olduu’ el-Vasi’ isminden rahmetin hükmü
ebedileir. Dolaysyla artk bir ac duymazlar ve bu hal onlar hakknda

sürer gider. Cehennemlikler, bu hali ganimet bilip öyle derler: “Unu-

tulduk, artk kendimizi akla getirmekten korktuumuz için herhangi bir

ey istemiyoruz. Allah bize öyle dedi:
‘Kalt kaldnz yerde! Ve Benimle

bir daha asla konumayn!”** Böylece susarlar. Onlar orada artlr ve

kendilerinde azaptan sadece azabn yinelenecei korkusu kalr.

Azabn bu kadar, cehennemlikler hakknda sürekli kalan ksmdr
ki o da korkudur. Baka bir anlatmla söz konusu azap duyusal deil,

psikolojik (nefsi) bir azaptr. Cehennemlikler baz zamanlarda bu azap-

tan kurtulur. Onlarn nimeti, Allah’n kalplerine ‘geni rahmet sahibi

olduunu’ bildirmesiyle, duyusal azaptan kurtulmu olmaktr. Allah

öyle der: ‘Siz bizi unuttuunuz gibi biz de bugün si?i unutacaz:.’
34 Bu ol-

gu nedeniyle cehennemlikler, aclar hissetmediklerinde öyle derler:

‘Unutulduk.’ ‘Onlar Allah’, Allah da onlar unutmutur ,,s
veya ‘Bugün de

ayn ekilde sen unutuluyorsun

!

,3t'
ayeti bu anlama gönderme yapar. Bu-

nun anlam, ‘cehenneme terk edilirsin’ demektir. Çünkü unutmak

(nisyan), terk demektir. Kelime (tünsâ), hemze ile (tünseü) okundu-

unda, geciktirilme anlamna gelir.

Öyleyse cehennemliklerin nimetten pay, azabn gerçeklemeyiiy-

ke azaptan paylan ise, gerçekleme korkusunu yaamalardr. Çünkü

Allah’n bildirmesi yoluyla onlar adna bir güvence söz konusu deildir.

Baz vakitlerde ise, azabn gerçeklemesi korkusundan perdelenirler. Bu

meyanda bazen on bin, bazen iki bin, bazen alt bin sene azabn gerçek-

leme korkusundan perdelenebilirler. Bu belirtilen miktarn dna çk-

mazlar. Her ne zaman bir perdelenme gerçekleir, onlar adna bu

kadarlk zamann olmas kaçnlmazdr.

Allah er-Rahman isminden onlar nimetlendirmek isterse, o vakit-

teki ve içinde bulunduklar azaptan çk esnasndaki hallerine bakarlar.

Böylelikle bu bakma ölçüsünde nimetlenirler. Bu baklar bazen bin,

bazen dokuz bin, bazen be bin sene sürebilir ve süre artar veya eksilir.

Her halükarda, onlarn bu halleri cehennemde böyle sürer. Çünkü on-

lar cehennemliktir.

Bütün bu zikrettiklerimiz, Muhammedi makamdan tevarüs edilen

sevî ilimdendir. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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YRM BRNC BÖLÜM
Üç Kevnî lmin Bilinmesi. Bu
limlerin Karlkl Giriimi

Giriim (tevâlüc) ilmi fikir ilmidir ve ona elik eder

Sonuçlar ilmi; ank onu teorik düünceye nispet et

Biçimselyapsn incelersen, bu ilim kantlardr

Erkekle beraber kadnn delil olmas gibi

Onlar, var etmenin kaynana delalet ederi

Suretler âleminde kün'ün (ol) hakikatinde onu toplar

Vav, Nûn’un sükûnu olmasayd, onu izhar ederdi

Dta; bir ölçüye göre yürüyen varlk olarak.

Bil ki, oluun varl bir felein içinde

Ve beerin cevherinde bulunan leveccühündedir .

(Kevnî Ak)

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki: Bu ilim, üreme ve çoalma

ilmidir. Süz konusu ilim, kevnî ilimlerden biri olsa bile, asl ilahi ilim

olan bir ilimdir. Öncelikle bu ilmin var olanlardaki biçimini açklayaca-

z, ardndan ilahi ilimde onu sana göstereceiz. Çünkü Allah’tan baka

her ey Allah’tan olduuna göre, her ilmin asl ilahi ilimdir. Allah öyle

buyurur:
'

Göklerde ve yerde bulunan her eyi size boyun edirmitir ,’37 te
bu, her eye yaylm olan üreme ilmidir. Bu ilim, kaynama ve cinsel

birleme ilmidir. Bu meyanda bir ksm duyusal, bir ksm da manevi ve

ilahidir. Bu ilmin hakikatini örenmek istediinde, önce duyu âlemin-

de, sonra doa âleminde, sonra ruhsal anlamlarda, sonra ilahi ilimde

onu incelemen gerektiini bilmelisin.

Duyu âlemindeki çoalmaya gelince, bilmelisin ki: Allah bir çift

arasnda bir 'ahs’ meydana getirmek isteyip bu ikisi onu üretecei za-

man, aralarna üçüncü bir hüküm yerletirilmedii sürece, o ikisinden

üçüncünün çkmas mümkün deildir. Bu hüküm, ikisinden birinin di-

erine cinsel ilikiyle yaklamasdr. kisi belirli bir tarzda ve özel bir
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artla arzuyla birleirse, üçüncünün ortaya çkmas gerekir. Söz konusu

özel art, diinin mahallinin üremeye uygun ve kendisini kabul ettiin-

de tohumu bozmayacak; tohumun ise, üreme mahallinde (doacak e-

yin) sureti açabilir özellikte olmas demektir. Özel art derken kastetti-

imiz budur. Özel tarz ise, iki cinsel organn birlemesi vc arzudan

kaynaklanarak erlik suyunun ya da rüzgârn rahme inmesidir. Bu artlar

dâhilinde çocuk5
(yavru) diye isimlendirilen ürünün meydana gelmesi

kaçnlmazdr. O ikisi ise
Cannc-baba\ üçüncünün ortaya çk ‘doum5

,

çocuu meydana getirmek üzere birlemeleri ‘nikâh
5

veya ‘cinsel iliki’

diye isimlendirilir. te b, canlda gerçekleen duyusal bir durumdur.

Burada ‘belirli bir tarzda ve özel bir artla
5

dedik. Çünkü birleen

her erkek ve diiden çocuun domas zorunlu deildir. Binaenaleyh

çocuun meydana gelmesi, zikrettiimiz artlanl gerçeklemesine ba-

ldr. Bu meseleyi manalar konusunda daha belirgin bir ekilde açklaya-

caz, çünkü asl anlatmak istediimiz odur.

Doadaki üremeye gelince, gök su yadrp yeryüzü de onu kabul

ettiinde, bu durum, yeryüzünün hamile kalmasdr. Böylece ‘her tür-

den varlklar meydana gelir.’ Ayn ey, hurma ve aaçlarn alanmasn-

da söz konusudur. ‘Her eyden çift çift yarattk
m Bunun nedeni üreme-

nin salanmasdr.

Manalardaki üremeyi anlamak için öncelikle eylerin iki ksm ol-

duunu bilmen gerekir; Tekiller ve bileikler. Tekili bilmek, bileii

bilmekten öncedir. Bu meyanda tekili bilmek tanmla gerçekleirken bi-

leii bilmek, kesin kamda elde edilir. Sözgelimi, âlemin bir sebepten

meydana gelip gelmediini örenmek istersen, iki tekile veya artl ön-

cül gibi iki tekile denk bir eye dayanmalsn. Ardndan, bu iki tekilden

birini konu-mübteda yapar, dierini ondan haber veren yüklem yapar

ve öyle dersin: ‘Her hadis (sonradan var olan).’ Bu, mübteda (balan-

lan, özne) diye isimlendirilen eydir, çünkü onunla baladn. Ayrca ilk

olan mevzu (konu) denir. Çünkü o, kendisinden verecein haberi yük-

lem yapmak için konumlandrdn ilk konudur. O, tekildir. Çünkü ona

tamlama yaplan isim, tekil hükmündedir.

‘Hudûs’ (sonradanlk) ile kendisine tamlama yapp adeta onu kua-

tan bir sur yaptn ‘her’ lafznn tanmn bilmen gerekir. Çünkü ‘her
5

,

dildeki kullanmyla snrlamay gerektirir. Hâdisin (sonradan var ola-
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nn) anlamn bildiinde, baka bir tekili ona yüklersin. Bu da ‘Onun

bir sebebi vardr’ vargndr. Bununla o eyden haber verirsin. Sebebin

anlamn ve dildeki kullanmn da bilmelisin, ite bu, tanmla elde edi-

len tekillerin bilgisidir. Bu iki tekilden bileik bir form ortaya çkar. Ni-

tekim insann sureti, canllk ve düünmeden meydana gelir ve onu öyle

tanmlarsn: Düünen canl.

Birini dierine yüklem yaparak iki tekilin bileiminden bir sonuç

çkmaz. Çünkü iki tekilin bileimi, doruluu için kant gereken bir id-

diadr ki, bu kant sayesinde verilen haber dorulanr. Sözü uzatmaktan

korktuumuz için, özel bir iddia söz konusu olduunda bunun böyle

olduu, tarafmzdan bir örnek saylarak alnmaldr. Çünkü bu kitabm

anlamlarn ölçüsünün (mantk ilmi) ele alnaca yer deildir. Böyle bir

koni mantk ilmine girer. Ksaca, her tekilin bilinmesi ve tekil mevzu-

dan verilen haberin ya duyusal ya da bedihî veya duyusal ve bedihî ka-

nta dayanan teorik bir kantla bilinmesi gerekir. Sonra, kendisinde il-

kinde yaptm uyguladn baka bir öncül ararsn. ki tekilden birinin

lci öncülde zikredilmesi gerekir. u halde o, biçimsel olarak dört, hâl-

buki daha sonra zikredeceimiz nedenle anlam’da üçtür. Böyle olmad-

sürece bu bileimden kesinlikle netice çkmaz.

Birinci öncülde örneklendirdiimiz konu hakknda öyle deriz:

Alem hadistir. Bu öncüldeki tekilin tanmyla, birinci öncülde âlemin

mahiyeti ve ‘hadis’ sözünle hâdisüi ona yüklem yapman hakknda ö-
renmek istediin bilgiyi talep edersin. Bu öncülde yüklem yaplan ha-

dis, sebebi ona yüklem yaptnda birinci öncülde konuydu. Böylece

hâdis, her iki öncülde de tekrarlanmtr ki, o, iki öncülü birbirine ba-

layan badr. ki öncül birbirine balandnda bu balanma, delilin

yönü; bir araya gelmeleri, delil ve burhan diye isimlendirilir. Böylelikle,

zorunlu olarak âlemin hadisliinin bir sebebi olduu sonucu çkar. Öy-

leyse neden (illet), hâdislik; hüküm ise sebeptir. Hüküm nedenden da-

ha geneldir. Çünkü mantkta, hükmün nedenden daha genel ya da ona

denk olmas arttr. Böyle olmadnda doru olmaz. te, aklî konular-

daki durum da böyledir.

Bunun erî meselelerdeki kaynana gelince, söz gelii eki hurma

suyunun haram olduunu bu yöntemle örenmek istersen öyle dersin:

‘Sarholuk veren her ey haramdr.’ Eki hurma suyu (nebiz), sarholuk
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verir. O halde, o da haramdr. Daha önce örnek diye verdiimiz gibi,

aklî meselelerde dikkate aldn hususu burada da dikkate almsndr.

Hüküm haram klmak, neden ise sarholuktur. Binaenaleyh hüküm, ya-

sa gerektiren nedenden geneldir. Çünkü yasaklamann baka bir ko-

nuda sarholuktan baka bir nedeni olabilir, örnek olarak öfke, hrszlk

ve adam öldürmedeki yasaklamay verebiliriz. Bütün bunlar, yasaklan-

lan eyde yasaklamann varlk nedenidir. te bu, özel yön sayesinde

doru olmutur.

Anlamlarn ölçütü ve sonuçlarn ancak iki öncüldeki birbirine gir-

me yoluyla ortaya çktn yaklak olarak açkladk. Bu iki öncül, du-

yulur düzeyde anne-baba gibidir ve söz konusu iki öncül üç tekilden ya

da üçün yerini tutan bir eyden meydana gelmitir. Çünkü bütün, tam-

lama ve artta bir anlamna sahip olabilir. Bu durumda sonuç, ancak

teklikten meydana gelir. Çünkü çift bulunup özel bir ekilde biri ona

elik etmez ise, çiftten herhangi bir ey asla meydana gelemez. Böylece

alemin varlnda (Allah’tan baka) ortak bulunmas geçersizleir, fiilin

bir’e ait olmas sabit olur. Ancak onn varlyla varlklar (baka) varlk-

lardan meydana gelmitir.

unu açklam olduk: Kullarn fiilleri kendilerinden meydana gel-

mi olsa bile, Allal olmasayd onlar adna herhangi bir fiilin ortaya

çkmas mümkün deildi. Bu ölçüt, amellerin görünüte kukara izafe-

siyle o fiillerin Akah tarafndan yaratlm olmasn birletirir. u ayette

buna gönderme vardr: ‘Sizi ve yapmakta olduklarnz yaratan Allah'tr™

Yani, yaptnz ileri de Allah yaratt. Böylece Allah, yapmay kullara,

yaratmay ise, kendisine izafe etti. Yaratma, bazen yoktan var etme, ba-

zen belirleme anlamna gelebildii gibi (bazen de) fiil anlamna gelebi-

lir. Kelimenin fiil anlamna örnek olarak u ayet-i kerime verilebilir:

‘Ben, onlar göklerin yaratlna (fiiline) tank tutmadm 1,1 Bazen ise yara-

tlm anlamna gelir. Örnek olarak ‘Bu, Allah’n yarattdr (halk

f
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aye-

tini verebiliriz.

lahi linrdelci giriim (tevalüc) ve türemeye gelince, bilmelisin ki,

herhangi bir durum kendisine nispet edilmeksizin, ‘srf zat’ oluu bak-

mndan Hakkn zatndan baka bir ey ortaya çkmaz. ‘Baka bir ey3

derken kastettiimiz, Ehl-i Sünnet ve Ehi-i Hakk’a göre, yaratmaya ka-

dir olmak veya (âlem için) ‘neden’ olmak gibi bir durumun Hakk’a nis-
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pct edilmesidir. Son görü, Ehl-i Hakk’n mezhebi olmad gibi böyle

bir ey doru da deildir. Bu, bizim açklamaya gerek duymadmz
bir husustur. Fakat burada onu zikretmemin nedeni, âlemin varlnn

bu zata
c

srf zat’ oluu yönünden nispet edilemeyeceini Ehl-i Hakk’n

hasmma ifade arzumuzdur. Onlar, varlnn kayna bakmndan âlemi

neden oluu bakmndan zata nispet etti. Bu nedenle görülerini zikret-

tik.

Bu 'nispet' ile beraber -ki o Allah'n kadir olmasdr- üçüncü bir ey

daha gerekir. O da var olmas amaçlanan hakikatin var ediliini istemek-

tir. Ayrca alda göre ‘kudret’, eriata göre ‘söz’ diye ifade edilen o eyi

var etmeye dönük yöneliin de bulunmas gerekir. O halde âlem, mut-

lak birlikten deil, (nispederin birlii anlamndaki) teklikten meydana

gelmitir. Çünkü Hakkn mutlak birlii, saysal birlik olmad için,

kinciye imkan vermez. Binaenaleyh âlem, ilahi ilimde akledilir üç haki-

katten meydana geldi. B durum, asl bu surette olduu için, âlemin

birbirlerinden türeyiine de sirayet etti.

Bu bölümden bu kadar kâfidir. Uyarmzla maksat gerçeklemi

oldu. Bu ilim, Allah ehlinin yoluna göre, daha fazlasn kaldrmaz.

Çünkü bu kitap (Fütûhât- Mekkiyye), düünce ilimlerinden deil,

(Hakkn aktard) alglama ve tecelli ilimlerinden ortaya çkmtr. Do-

laysyla o ilimde baka bir ölçüye gerek yoktur. Bu ilmin o ölçüt (man-

tk ilmi) ile irtibau olsa bile, bu irtibat ondan tamamen yoksun kala-

maz. Fakat irtibat, tekillerin reddedilemeyecek tanmla ve kar çkla-

mayacak kanda elde edilmi öncüllerin tashihinden sonra gerçekleir.

Allah öyle der: ‘O ikisinde Allah’tan baka ilahlar bulunsayd, yer ve gök

harap olurdu
.'' 42

te bu, bu bölümde ele aldmz konuyla ilgilidir. Bu ve benzeri

• ayetler, bu sanat zikretmeye bizi zorlamtr. Keif yönünden ise, Allah

ehli, .vakit kayb olmasn diye bu gibi ilimlerle ilgilenmemitir. nsann

ömrü kymetlidir. nsann bu kymetli ömrünü sadece Rabbiyle otur-

maya, O’nunla kendisi için belirledii ekilde sohbetle geçirmeye har-

camas lazmdr.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

On beinci ksm sona ermitir. Allah’a hamd olsun!





FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN
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Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

YRMKNC BÖLÜM
Menziller Menzilinin Bilinmesi ve

Bütün Kevnî limlerin Snflandrlmas

Göksel nefislerin sözlerine hayret

Menziller menzillerde sirayet edicidir.

Düükten yükseklere yükseli nasl gerçekleebilir,

Müteal mertebenin zorlamas olmadan!

Miraç olurken parçalara ayrma sanat vardr

Srlara ve göksel durumlara olan miraçta.

Nefsin dönüünde ise parçalarn birleme sanat

Varln yücesiyle deersizlin karanlklarna olan dönüte.

Allah sana yardm ersin, bilmelisin ki: Allah'a nispet edilen ilim, ça-

lmayla elde edilmi ve kazanlm ilim olmad için, çoldk ve srala-

may kabul etmez. Allah'n ilmi, O’na nispet edilen dier nitelikler ve

isimlendirildii isimler gibi, ‘zatnn aym’dr. Allah’n dndakilerin

ilimleri ise ister verilmi ister çalma ile elde edilmi ilimler olsun, snr-

l ve düzenlenmi ilimler olmaldr. Bütün ilimler, zikredeceimiz bu s-

ralamann dnda deildir. Bu sralama, önce tekilin, sonra bileimin.
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sonra bileiin bilinmesidir. Dördüncü bir ey yoktur. Bileimi kabul

etmeyen tekillerden ise, insan onu tekil olarak bilir. Dierleri de böylc-

dir. Çünkü bilinen her ey, ya tekil ya da bileiktir. Bileik, zorunlu ola-

rak bileimin bilgisinin önce gelmesini gerektirir. Bu durumda bileiin

bilinmesi gerçekleir.

Böylcce bütün kevnî ilimlerin sralann örendin. imdi dc, bu

menzildeki mertebelerin saysn açklayalm. Bunlar sayca çoktur. Biz

burada kendi yöntemimizin belirginletii ve ayrt konuyla ilgili

olanlar zikretmekle yetineceiz. Yoksa baka mezhep vc yöntem men-

suplaryla aramzda ortaklk bulunan mertebeleri zikretmeyeceiz. Bun-

larn hepsi, on dokuz ana mertebedir ki, bir ksm alt ksmlara ayrr,

bir ksm ayrmaz. imdi bu mertebelerin isimlerini zikredelim vc on-

lara menziller (konaklar) adn verelim. Çünkü ilahi mertebede bize

böyle öretildi. Edebe uymak lazm!

imdi, bu menzillerin lakaplarn, mensuplarnn ve onlara ulaan

kutuplarn özelliklerini, hallerini ve bu hallerden her birinin özelliini

zikredelim. Ardndan, Allah izin verirse, on dokuz snftan her birini

zikredeceiz ve onlarn içerdii ana menzilleri belirteceiz. Menzillerin

hepsini zikretmeyeceiz. Çünkü öyle menziller vardr ki, yüce nurlar

gösteren yüzden fazla delalet ve belirti menzili içerir; gizli srlar ve yü-

ce nitelikleri içeren binden az veya çok gaye menzillerini içeren menzil

vardr. Sonra, zikrettiklerimizi eskisiyle ve yenisiyle mevcutlarn menzil-

lerinin saysna benzeyen eylerle zikredeceiz. Ardndan, bu menzilin

anlamlarnn bir ksmyla ilgili eyleri -Allah izin verirse- özetle ve yak-

lak olarak zikredeceiz.

(Menziller)

Bu menziller unlardr: Keif ve fetih sahiplerine ait övme ve met-

hetme menzilleri; hakikat ve mecaz ehline ait remiz vc simge (lugaz)

menzilleri; iaret ve uzaklk ehline ait dua menzilleri; hal ve kavuma

ehline ait fiiller menzilleri; ima ve fslt ehline ait balangç menzilleri;

baklan eyleri yönlendirme ve hüküm çkarma ehline ait tenzih menzil-

leri; lahi huylarla ahlâklana gariplere ait olan yaknlk menzilleri;

(Hakkn zatnn) hametinden dolay burka takanlara ait umut

menzilleri; hareket ehline ait bereketler menzilleri; ruhanilerden tedbir

ehline ait yeminler menzilleri, zevk ehline ait dehr menzilleri, gözle
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görme ehline ait zat menzilleri; ilahi huylarla ahlâldanmaida meydana

gelen sarlma ehline ve bilinmeyen sr ehline ait Lam ve Elif menzilleri;

doal ve ruhsal kimyay bilenlere ait takrir menzili, Hakkn yaratkla-

rndan saknd- kendinden geçmi kimselere ait Olularn yok olu

menzilleri; odalar ehlinden eman sahiplerine ait ülfet menzilleri; en e-

refli Ar’n direine sarlm kimselere ait tehdit (vaîd) menzilleri; mah-

rem srlar ehline ait haber örenme menzilleri; Hakk’n kendilerindeki

srrn bilincine varmlara ait emir menzilleri.

Söz konusu menzil sahiplerinin niteliklerine gelince, övgü ehlinin

özellii ihtiam ve büyüklüktür. Remiz ehlinin Özellii, itirazdan kur-

tulmaktr. îlahi huylarla ahlâklanan kimselerin nitelii, ilahi huylarla

ahlâklarma nedeniyle kendilerinden geçmektir. Hal ve kavuma ehlinin

özellii, hakikate ulam olmaktr. aret ehlinin özellii, teblide hay-

rettir. Hüküm çkarma ehlinin özellii ise, yanlmak veya isabet etmek-

tir. Onlar, korunmu kimseler deildir. Gariplere gelince, krlganlk

onlara aittir. Burka takanlarn özellii, korkmaktr. Hareket ehli, sebep-

leri görür. Yönetenlerin özellii, düünmektir. Temkin ehli, hadleri bi-

lir. Müahede ehlinin özellii, inkâr etmektir. Gizleyenler ise, kurtulua

erer. Bilgi sahipleri, bilinen hakknda hüküm verme hakkma sahiptir.

Örtülüler, örtünün kalkmasn bekler. Eman sahipleri, tuzaa dümek-

ten korku içindedir. Ayakta duranlarn özellii, oturmaya sahip olmak-

tr. lham ehli, hükümran olmak özelliine sahiptir. Tahkik ehlinin ise

üç elbisesi vardr: man, küflir ve nifak.

Söz konusu kimselerin hallerinin zikredilmesine gelince, bilmelisin

ki: Allah, konaklayan için menzilleri hazrlam; düünen için

düünülen eyleri yaratm, yolcu için merhaleleri belirlemi, bilen için

belirtileri yüceltmi, bölen için ksmlar ayrm, koruyan için korunan

eyleri açklam, ayakta olan için direkleri yükseltmi, gözleyen için

gözlem araçlarn düzenlemi, binen için binekleri amade klm, giden

için yollar yaklatrm, öven için övgüleri dizmi, yönelen için maksat-

lar kolaylatrm, arif için marifetleri yaratm, duran için duraklar

tespit etmi, yürüyen için yollar göstermi, ibadet eden için tarzlar,

müahede eden için ise müahede yerlerini, dinlenen için istirahat yerle-

rini belirlemitir.
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Onlarn Hallerinin Zikredilmesi

Zira Allah konaklayan güç yetiren, aklly düünen, bileni müa-

hede eden, böleni direnen, korunan yardm eden, oturan arif, gözle-

yeni duran, bineni tanan, gideni nedenli, öveni mutlu, yöneleni mak-

bul, arifi övülen, duran suskun, sâliki reddedilen; ibadet edeni mabud,

tan hüküm veren, uyuyan salim yapmtr.

Böylece, bu on dokuz snfn hallerindeki niteliklerini zikretmi ol-

duk. imdi, her snfn içerdii ana menzilleri (konaklar) zikredelim.

Ana menzillerden her bi i, dört snf içindir. Birinci suf, delalet, men-

zilleri, ikinci snf, tanm menzilleri; üçüncü snf, seçkinlerin menzille-

ri; dördüncü snf ise, sr menzilleri diye isimlendirilir. Menzillerin çok-

luu kstlanamaz. Biz imdilik on dokuzunu zikretmekle yetiniyoruz ve

içermi olduklar ana menzillerin saylarn zikredeceiz.

Övgü Menzili

Söz konusu menzillerin birincisi, övgü menzilidir. Açma, yani iki

srrn açlma menzili ona aittir ve o ilk anahtarlarn menzilidir. Bu ko-

nuda gaybn anahtarlar diye isimlendirdiimiz bir bölümümüz vardr.

Ayrca bu menzü, srlar menzili, berzah âlemindeki ruhlarn amade k-

lnmas menzili, yüce ruhlar menzilini içerir.

Bu meyanda birkaç msramz vardr:

Övgü ve gururlanma menzilleri

Bir sonu olmayan menzillerdir.

Kavmin meddahlar yeryüzünde

Yükseklikte bir övgü aramazlar

Nefsini cihada altran kimse

Sularn en tatlsndan kanar

Kölenin, efendisinin nitelikleriyle nitelenmesi, onun adna bir övgü

deildir. Böyle bir davran, saygszlktr. Efendinin de tevazu gerei

kölenin nitelikleriyle nitelenmesi övünülecek bir davran deüdir.

Efendi, kimse ona hükmedemeyecei için, tenezzül edebilir. Efendinin

kölenin niteliklerine inmesi, onu rahatlatmak için köleye dönük bir h-



On Altnc Ksm 47

samdr. Çünkü efendinin kölenin kalbindeki hameti, kendisine tenez-

zül etmedii sürede, ona yaklamayacak kadar yücedir. Köle ise, ne

efendisinin huzurunda ne de -Allah kendisini onlarn üzerine yönetici

yapsa hile- kardeleri mesabesindeki dier kölelerin katnda efendisinin

nitelikleriyle nitelenemez. Bu son durama örnek olarak Hz. Peygamber

öyle buyurmutur: ‘Ben Âdemolunun efendisiyim, iftihar etmem!’

Allah da öyle buyurmutur: ‘

te, buras ahiret yurdudur. Biz oray

yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çkarmak istemeyen kim-

selere veririz
Hi Yani o kiiyi buna sahip yaparz. Çünkü yeryüzünü Al-

lah zelil yapm, dolaysyla kul da zelildir ve zillet yükseklii gerektir-

mez. Kendi kymetini ve kadrini aan kimse yok olur. öyle denilir:

‘Kadrini bilen yok olmaz.’

iirde geçen ‘Bir sonu olmayan ’ ifadesine gelince; kulun, Allah’a kul-

luunda kendisine ulap rab olarak geri dönecei bir son bulunmad
gibi Rabbin kendisine ulap kul olarak geri dönecei bir snr yoktur.

O halde Rab sonsuza kadar rab, kul da sonsuza kadar kuldur. Bu ne-

denle air Topraktaki (sera) kavmin övgüleri’ demidr. Sera, topran

en hor tarafdr.

‘Suyun tadn ancak susam bilir’ u anlama gelir: Kulluk ile nite-

lenmenin hazzn, rabik özelliiyle nitelenip aclar ve yaratklarn ken-

disine muhtaçln tadan kimse bilebilir. Örnek olarak, Allah’tan kulla-

rn maddi nzklarn kendi vastasyla vermesini isteyen Süleyman Pey-

gamber’i verebiliriz. Bu dua üzerine Allah onun'yannda bulunan besin-

leri toplam ve denizden gdasn isteyen bir canl çkm. Süleyman

ona öyle demi: 1

-‘undan her gün için yiyecein kadar al!’

Hayvan bitinceye kadar onu yemi ve Süleyman’a dönüp öyle

demi:

-‘Daha fazla ver! Rzkm tamamlamadn. Allah bana her gün bu

kadarm on kez veriyor. Benim dmdaki hayvanlar ise, benden büyük-

tür ve onlarn daha çok rzka ihtiyaçlar vardr.

Bunun üzerine Süleyman Peygamber, Allah’a tövbe etmi ve yara-

tana layk olan bir eyin kulun gücünde olamayacan anlamtr. Çün-

kü o Allah’tan ‘baka hiç kimsenin sahip olmayaca bir mülk’ istemi,

bu durumu gördüünde ise, isteinden dolay utanmtr. Rzklarn
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isteyen hayvanlar her taraftan gelip onun bana üümü, bu istekler

karsnda Süleyman daralmt. Allah duasn kabul edip yerine getirdi-

inde ise deeri takdir edilemeyecek bir haz duymutur.

Remizler Menzili

Allah seni baarya erdirsin, bilmelisin ki: remizler menzili, bir

menzil olsa bile, çeitli menzilleri içerir. çerdii menzillerden biri, bir-

lik menzilidir. Dierleri; ilk Akl menzili, en büyük Ar, yanla menzili,

Amâ’dan Ar’a gelmek menzili, temessül ilmi menzili, kalpler menzili,

perde menzili, ifahî yerleme menzili, her eye nüfuz eden ulûhiyet,

kahinlere yardm menzili, Dehr, sebat olmayan ve kimsenin de kendi-

sinde sebat gösteremedii menziller, berzah menzilleri, ilahi menziller,

art menzili, gayret menzili, bulma ve kaybetme menzili, gayret menzi-

li, kukular kaldrma menzili, gizlenmi cömertlik menzili, kahr men-

zili, tutulma menzili, geni yer menzili.

Tunus’tayken bu menzile girdiimde, benden bir feryat koptu.

Böyle bir feryadn benden çktnn farknda deildim ve onu duyan

herkes baylp dütü. Evin üstünde bulunan ve bizi gören komu kadn-

lar da bayld. Bir lasn, yükseldiine ramen evin üstünden avluya

dütü, fakat bir sakadanma olmad. lk aylan, bendim. mamn arka-

snda namazdaydk. Bu esnada herkesin bayldn gördüm. Bir müd-

det sonra ayldklarnda kendilerine sordum?

-Ne oldu size böyle?

Cevap verdiler:

-Sen naslsn? Öyle bir çlk attn ki, cemaatte gördüün etki

meydana geldi!

öyle cevap verdim:

-Vallahi bardmn farknda bile deildim!

Remizler menzilinin içermi olduu hususlardan biri de, garip

olaylar, ilahi hikmetler ve istidat ve ziynet menzilidir. Ayrca, Allah’n

kendisiyle göksel melekleri ayakta tuttuu sebep, zikir ve olumsuzlama

menzili de remizler menzili içindedir. Bu menziller hakknda u msra-

lar yazdk:

Varlkta olu menzilleri

Hepsi remiz olan menzillerdir
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Hepsi ‘caizdir ’ eklindeki kantlardr
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Gerçei arayanlar bu niyetle yöneldiklerinde

Bir ey elde etmeye, karln alrlar
.

Ey, var olanlarn köleleri! Alnz!

Sizi araya sevk eden bu eyi ve sonra ayrlnz!

Remiz vc simgeler , lafzn zahirinin, söyleyenin amaçlamad bir an-

lam verdii her sözdür. te varlkta âlemin yeri de böyledir. Allah, onu

âlemin kendisi için yaratmam, Allah için yaratmtr. Hâlbuki âlem,

yaratlm olduunun dndaki bir gayeyle ilgilenmi, Yaratan’n mak-

sadna - aykr davranmtr. Bu nedenle, dierlerinden hal bakmndan

daha iyi durumdaki bir grup âlim öyle der: 'Allah, bizi bizim için ya-

ratmtr.’ Muhakkik ve kul olan ise böyle söylemez, aksine öyle der:

‘Allah bizi bize bir ihtiyaç duymadan kendisi için yaratt. Dolaysyla

ben, Rabbimin simgesi ve remziyim!’ Simgelerin göstergelerini bilen

kii, söylemek istediimizi anlar.

airin ‘Gerçei arayanlar bu niyetle yöneldiklerinde, bir ey elde

etmeye, karln alrlar’ ifadesine gelince: ‘Karln alrlar’,

‘cezaladrma’da gelir. öyle demek ister: Allah’ bir neden için arayan

kii, talep ettii eye aittir ve Allah’tan aradndan baka bir eyi elde

edemez. airin ‘Ey oluun kullar’ ifadesi u anlama gelir: Allah’a her-

hangi bir ey nedeniyle ibadet eden kiinin tapt ve rabbi, söz konusu

eydir. Allah onun tapt eyden uzaktr ve o taptna aittir. airin

‘alnz’ demesi, ‘kendisi uruna geldiiniz eyi alnz’ demektir. ‘Ayrl-

nz’, yani ‘bizden ayrlnz’. Çünkü siz ne bize, ne de bizim sebebimizle

geldiniz!

Dua Menzili

Bu menzil, bir takm menzilleri içerir. Bunlardan biri, benzerle ü-
siyet etmek menzilidir. Ayrca, beslenme menzili; Mekke, Taif ve per-

deler menzili, kusurlar ve denenme menzili, toplanma, ayrlma ve en-
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gelicme menzili, takdis menzili, gelienler menzili bu menzilin içinde-

dir. Bu menzil hakknda u dizeleri söyledim:

Rahman’n hitab için sende menziller vardr

Hakkn endeki hitabna karlk ver, eyfalanca!

Elçiler avuçlarn sana yükseltir

Sen hediye istersin, isteyen ise hüsrana uramaz

Sen delilin üstünlüünü belirttii kimsenin

Bu konuda kant ve tanklarmz da var

Sen o hakikate tahsis edümeseydin, gururlanmazd

Yanlarna yüksek iniinle menziller.

Hakkn kullarna nidas, Haklan isimlerinden birini talep eden elçi-

lerin dilidir. Nida edilen kul, o esnada söz konusu ismin otoritesi altn-

dadr. iirdeki elçiler
,
yaratklarn srlardr. Onlar, ellerinde bulunduk-

lar isimlere avuçlarn açar. stenilen, daima isimler üzerinde otorite

sahibi olan isimlerdir. Örnek olarak el-Habîr, el-Hasîb, el-Muhsî, el-

Mufaddl gibi isimlere kar öncelii olan el-Alîm ismini verebiliriz. Bu

nedenle air öyle demi: ‘Sen, delilin üstünlüünü belirttii kimsesin.'

Bu isme özgü hakikat, mertebe bakmndan altnda bulunan ilahi isim-

leri içermi olmaktr. Çünkü el-Kadîr, el-Mürd isminden mertebe ba-

kmndan daha aa olduu gibi cl-Alîm de el-Mürd isminden üstün-

dür. el-Hayy ismi ise, hepsinden üstündür. el-Câmi isminin içerdii

menziller (isimler), o ismin isteklerine olumlu cevap vererek kendilerine

inmesinden övünç duyarlar.

Fiiller Menzili

Bu menzil, çeitli menzilleri içerir. Bazlar unlardr: Fazilet ve il-

ham menzili, ruhsal srâ menzili, lütuf menzili, yok olu menzili. Bu

menziller hakkndau dizeleri söyledim:

Fiil menzillerinin parlayan bir imei vardr

Rüzgârlar bulutlar harekete geçirir
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Klçlar tüm var olanlarda kesicidir
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Gerçek izzete iini aktarmtr

Artk göz görür, anlamak güçtür

insanlar kullarn fiilleri hakknda ikiye ayrlr: Bir ksm, fiillerin

kullardan, bir ksm ise, Allah’tan olduunu görür. Herkes, kendi dü-

üncesine inanmakla birlikte, parlayan bir imek kendilerine görünür.

Bu imek, fiilin kendisinden düürüldüü kimsenin fiile belirli bir nis-

peti olduunu bildirir. Her grubun fiilin kendisine nispet edilmedii

kimseyle arasna giren bir bulutu vardr. ‘Rüzgârlar’ ifadesine gelince,

rüzgârlar güçlüdür. Baka bir ifadeyle, her grubun fiilleri nispet etme

hakknda -kime nispet etmilerse- getirdii sebep ve kantlar, kendisine

göre güçlüdür. air, her grubun oklarm ‘kendilerine inananlarn gönül-

lerine nüfuz edici
5 olmakla nitelemitir. Ayn ekilde, her grubun klçla-

r, kendi düüncelerine inanan insanlarn arasnda keskindir.

‘Gerçek izzete iini aktarmtr’ ifadesi ise, her grubun kantlarnn

kart grubun etkisini bertaraf edecek ‘engelleyici bir koru’ ile saknlm
olmas demektir. Böylece herkes, Allah’n kendisi hakkndaki iradesine

göre kalr. Allah öyle buyurur:
c
Her ümmete amelini, süsledik.’*

4 ‘Göz gö-

rür’ ifadesine gelince, duyu fiilin kula ait olduuna tanklk eder, insan,

fiilde kendi seçiminin bulunduunu görmekle kendi deneyiminden bu-

nu bilir. ‘Anlamak zordur5

,
baka bir anlatmla, fiilin duyunun bildirdi-

inden bakasna nispeti güçtür. u var ki, onda ‘parlayan bir imek’

bulunmaldr. Bu imek, fiilin kendisinden düüldüü kimsenin söz

konusu fiille inkâr edilemeyecek bir nispeti olduunu gösterir.

Balangç Menzili

Balangç menzili, çeitli menzilleri içerir: sertlik ve heybetler men-

zili, tenezzül menzili, ilahi birlii bilme menzili, yüce rahmet (rahamût)

menzili, hak ve korku menzili. Bu menzil hakknda u dizeleri söyle-

dim:

Balangcn tank ve delilleri vardr -

Binekler yola çknca, konaklama yerleri onundur
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Hükmü hadiseleri içerir

Kerim ve fail Allah om yardm eder

Kendisiyle ilah arasnda bulunan yegâne nispet

ilime ve meydana gelmi varlktr

Bir cahilin öyle demesine kulak verme

‘Varln dayana hakikatler ve batllardr'
(
yokluk

)

Varln dayana görünen hakikatlerdir

Varln dndaki ise, sadece imkansz batldr

Varolanlarn balangcnn kimi tanklar vardr. Bu tanklar, onla-

rn kendi balarna var olmadn gösterir. kinci msradaki ‘onundur5

zamiri, balangç kelimesine döner. ‘Binekler yola çknca5

ifadesi una
iaret eder: Var olanlarn nereden geldiini tümevarmsal olarak incele-

diinde, var edenin katndan (geldiklerini) görürsün. Bu nedenle ‘beka’

(kalclk), O’na özgüdür. Allah öyle buyurur: ‘Allah katndaki bakîdir.™

Onun mertebesine ulatnda ise, bulunduu konumunu -çünkü o

kendisi nedeniyle var olmamtr- kendisinden örenirsin. Bu menzil,

cO lktir’ (el-Evvel)
46 ayetinde geçen 'Haklan lk Oluu’dur. Bu ‘ilk

olu’tan oluun balangc meydana çkm,
,

bütün yaratlmlar O’ndan

yardm istemitir. O, yaratklarda hükümran olduu gibi onlar da

O’nun hükmüne göre yürür. Nispederi O’ndan düülmütür. Çünkü

Hakkn ilk olmas, kulun ilk oluuna yardm ettii halde âlemin ille, olu-

unun bir eye yardm söz konusu deildir. u halde ‘inayetten baka

nispet, hükümden baka sebep, ezelden baka vakit yoktur. Kavmin yo-

lu budur. ‘Kalan ise,’ yani bu üç snfn altna girmeyen ise, körlük ve

kartrmadan ibarettir.

Mehâsinü’l-Mecâlis'kitabnn yazar bun böyle belirrmitir.

‘Varln dayana, hakikader ve batllardr
5

iddiasna gelince, bu

doru deildir. Çünkü batl, yokluk demektir. Baka bir açdan ise bu

ifade dorudur. Çünkü kazanlm varlk, yok hükmündedir. Gerçek

Varlk ise varlnn kayna kendisi olandr. Var olan her yolduk, ken-

disi dcgH bakasndan dolay nitelendii bir varlktan var olmutur.

Varlk kazanan ise, bizzat varlktr. mkânsz-batl ise, nc kendisinden

dolay ne de bakasndan dolay varl olmayandr.
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Tenzih Menzili

Bu menzil çeidi menzilleri içerir: ükür menzili, ümitsizlik menzi-

li, yaylma menzili, yardm ve toplanma menzili, kazanma, hüsran ve

bakalamalar menzili bunlarn bir ksmdr. Bu menzil hakknda da

birkaç misraimiz vardr.

Tenzih ve takdis menzillerinin

Hükmü söylenen akledilir bir srr vardr

Hükmü tenzih yapana dönen bir bilgidir o

Kutsiyet firdevs’i, bahçesi ise meydana çkmtr

Apaçk Hakk tenzih eden kimse

Meram saptrma olsa da, söyledii mümkün olandr

Gerçekte tenzih edilen, özü gerei nezih olandr. Sadece, tenzihin

konusunun hakknda mümkün olduu kimse, tenzih yapabilir ki o da,

yaratlmtr. Bu nedenle tenzih, tenzihi yapana döner. Hz. Peygamber

öyle buyurur: ‘te bunlar size dönecek amcllermizdir.’ Kimü ameli

tenzih ise, kendisine tenzih (ameli) döner ve böylece onun idrak mahal-

li, Hakka yaramayan bir eye inanmaktan uzaklam olur. Bu noktada

biri, Allah’n büyüklüünü yüceltmek için,
c

sübhanî\ (kendimi tenzih

ederim) demitir. Bunun için air öyle der: ‘Bahçesi meydana çkm-
tr.’ Bu durum, tenzihin Yaratcsn tenzih eden kulun mahalline inme-

sinden ibarettir. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr. 7

Yaknlk Menzili

Bu menzil iki menzil içerir. Ahkanlüdarn almas menzili ve

kürdün, ‘ol
7 sözünün birlii menzili. Bu menzil hakknda u msralar

söyledim:

Yaklama menzillerinin bilinen bir art vardr

Onlar var olanlar üzerinde hükümrandr

Kyamet art gelip o gimün hâkimi tecelli ettiinde

Varlk boyun eer ve hizmet eder
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Heyhat! Nefisler meyvelerini deviremez.

Sadece, bedende iken bir ey yapanlar devirir

Yaknlamak, yaratklarn niteliklerinden biridir. Onlar, yaklama

ve zddna konu olabilir. Hak, kendisini yaklaan olmakla nitelese dc,

çok yakndr. Kelimenin mastar, takrb ve takarrub (yaklatrma, yakn-

lama) eklindedir. air ‘bilinen.bir art vardr’ -ki o etkilenmedir- der-

ken, unu demek ister: , genel olarak ancak ahirette bilinir ve ortaya

çkar. Dier msrada öyle demitir: Nefisler ancak dünya hayatnda et-

tikleri iyilik veya kötülüü devirir. u halde onlarn Hakka yaklamas,

amellerinden meydana gelir. ‘Kim zerre kadar iyilik yaparsa, onu görür,

kim zerre miktar kötülük ilerse onu görür.'
47

Umut Menzili

Bu menzil, iki menzil içerir: lah yol menzili ve duyma menzili.

Bu konuda u msralar söyledim:

Umut için apaçk menziller ortaya çkmtr.

Meyveleri yaklaan kimsenin eline sarkm

Yaknlk dallarndan meyvelerini derle

Sakn sradan dallardan bir ey derleme

Zinhar, onlar seni itidalden çkarmasn

Orta yolu takip et, hakikatleri apaçk görürsün

(air) öyle der: nsann umduu ey, ortaya çkmtr. Çünkü in-

san, ancak içinde bir ekilde ortaya çkm eyi umabilir. Söz konusu

ey, hale edenin gaybmdan bâtnna çkm, sonra, onun ehadet âle-

minde ortaya çkmas umulur. Bu durumda, elde etmeye daha da yakla-

r. Bu durum u sözle dile getirilmitir:
c

Meyveleri arkm halde
’48

, ba-

ka bir ifadeyle, toplayann eline yakndr. air öyle der: ‘tidal yolunu

tut, ondan sapma.’ tidal, kendi hakikatine balanman demektir. Ve

sen, kibirliler gibi o yoldan çkmamalsn. ki yol arasnda bir berzah

olan kimse, her ikisini birden gözedeyebilir. Bu ikisinden birine yöne-

len ise, dierinden habersizdir.
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Bereketler Menzili

Bereketler menzili, iki menzil içerir. Toplama ye ayrma menzili,

berzahtaki-hasmlk menzili. Buras, mülk ve kahr menzilidir. Onun

hakkndau msralar söyledim:

Bereketler menzilinin parlayan bir nuru vardr

Kalplerin tohumlaryla umut ona aittir

Onlarda müahede etmek isteyen herkes için art vardr

Onlar nedeniyle varln kendisini örenir

Bir hikmeti talep edenin srr erdiinde

Bereketler hakikatlerine; matla’ (doum yeri, ayn- sabite) istisna

olur.

O halde hamd Allah’adr, O Allah ki,

A'yân (sdbiteleri) O’nut varla getiriinde görülen ve duyulardr

Bereketler, artmadr ve onlar, ükrün sonuçlarndandr. Halt, yeri-

ne getirelim diye bize farz kld amelleri daha çok yapmamz için ken-

disini e-âkir ve e-ekûr diye isimlendirdi. Halt da ükrümüzün kar-

lnda nimetlerini arttrr. Dolaysyla herkes art gözler.

air öyle der: Hikmetleri isteyen, (nimette) art görünce, artn

o türden olmas için, kimsenin kendisine ortak olmamasna gayret ettii

bir takm durumlara sahiptir. Bu makam sahibinin hali, talep ettii hali

gözetmektir.

Yeminler Menzili

Bu menzil, çeidi menzilleri içerir: Bunlarn arasnda Rahman is-

minden gelen ifahî hitap menzili, ruhsal yeminler menzili, iaretler

menzili,n dütüü yer menzili, airlerin menzili, ruhsal mertebeler

menzili, tümel nefs menzili, kutup menzili, nurlarn gayb âlemine ya-

ylmas menzili, nefs- natkann (düünen nefs) mertebelerinin menzil-

leri, yollarn ayrmas menzili, dosriulc menzili, ilham ilimleri menzili,

hayvan nefisler menzili, ikindi namaz menzili bulunur.

Bu konuda u msralar söyledim:
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Yeminler menzilleri geniliktedir

Hükümleri ise yeryüzü âleminde bulunur

Mutlularn felekleriyle akar

Sünneti ve farz yerine getiren üzerinde

Onlarn ilmi hakikatleri üzerinde durmaktr

Hükümleri ise uzunluk ve geniliktedir

Yemin, töhmetin bir sonucudur. Hak, kendisinin bulunduu du-

ruma göre deil, onlarn bulunduu durum bakmndan yaratklarna

muamele eder. Bu nedenle Hale meleklerine kar yemin etmemitir.

Çünkü onlar, töhmet âleminden deildir. Hiçbir yaratlmn baka bir

yaratlm adna yemin etmesi söz konusu deildir. Bizim görüümüz

budur. Bir yaratlm adna yemin edilirse, bize göre, böyle biri isyan-

kârdr ve yemini bozduunda kefaret borcu yoktur. Böyle bir insann

yapaca .tek ey, yapt iten tövbe etmektir, baka bir ey deil.

Allah, yemin ettiinde sadece kendisi üzerine yemin etmi, bu me-

yanda yaratklar zikretmi ve ismi hazf etmitir. Yüce Kur’an’da çeitli

yerlerde ismi ortaya koymas, buna delildir. Söz gelii öyle der: ‘Gö-

ün ve yerin rabbine yemin olsun ki]
51'' ‘Doularn ve batlarn rabbine

yemin olsunI™ Böylece bu ismin açkça zikredilinedii çeitli yerlerde

Haleldin diledii bir ey nedeniyle ismin gizlendiini bildirir. Gizleme-

sinin nedenini ise, sadece Hakkn bildirmi olduu peygamber ve ilham

alan veli bilebilir. Çünkü yemin, üzerine yemin edilen eyin yüceliine

kanttr.

Allah yeminde görülen ve görülmeyen eyleri zikretmi, böylece

yüksek-düük raz olunan-öfkelenlen, sevilen-kzlan, mümin-kâfir, var

olan-olmayan her ey bu yemine katlmtr. Yeminlerin menzillerini,

sadece gayb âlemini bilen kii örenebilir ve böylece ilahi ismin yemin-

de gizli olduunu güçlü bir zanla kabul eder. Kukusuz gayb âleminin

uzunluk, ehadet âleminin ise genilik olduunu sana bildirmitik.

Zât Menzili

Bu da, çeidi menzüler içerir: Peygamberler içinden Süleyman

Peygamberin menzili, tam örtme menzili, yaratklarn farkll menzili,
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ruh menzili ve ilimler menzili. Bu menziller hakknda u dizeleri söyle-

dim:

Mukaddes ve müahede edilir zdt’n

Varlnn adamlar nezdinde menzilleri vardr

Suret olarak tecelli edince, var olanlar siler

Belirtileri birbirine göre üstün olan bir sürede

Sana sende gösterir, nitelikleriyle varln
Perdelerin ardnda, seni kuatan varln

Tenzih nitelikleriyle nitelenmi ilahi hakikat görüldüünde, kendi-

sinden baka her varl yok eder. Bununla birlikte, hallerine göre tek

bir ahsta ya da hallerinin farkll nedeniyle farkl ahslarda O’nu

müahede, derece derecedir. Bunun nedeni, hakikatin unu gerektirme-

sidir: çimizden herhangi bir müahede sahibi ancak kendi nefsini mü-

ahede ettii gibi her hakikat de bizden ancak kendisini müahede eder.

Dolaysyla her hakikat dieri için bir aynadr. Hz. Peygamber öyle

buyurur: ‘Mümin, mümin kardeinin aynasdr.’ Allah ise, öyle buyu-

rur: ‘O’nun benzeri yoktur.
,sl

Dehirler Menzili

Bu menzil bir takm menzilleri içerir: Yarma menzili, izzet men-

zili, feleklerin ruhsall menzili, ilahi emir menzili, doum menzili,

denkletirme menzili, kavumayla müjdelenme menzili. Bu menzil hak-

knda u dizeleri söyledim:

Menzillerden biri de belirlenmi menzildir.

Tpk zaman gibi, çünkü o, mevhum bir eydir.

Dönüleriyle daireler onu gösterir.

Tasarruf ve en büyük makam ona aittir

Hak için ezel mevhum bir durum olduu gibi zaman da O’nun

için mevhum bir durumdur. Baka bir ifadeyle zaman, feleklerin hare-

kerlerinin kat ettii mevhum bir süredir. Çünkü ezel, tpk yaratklara

ait zaman gibidir.
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Lam-ElifMenzili

Bu menzil, sarlma (Elifin Lam harfiyle sarmal hale gelmesi) men-

zilidir. Bu menzile baskn olan ey, farkllk deil uzlamadr. Allah öy-

le buyurur:
*Ayak ayaa dolanr. O gün gidi Rabbinedir .*

2 Bu menzil, çe-

idi menzilleri içerir: ki denizin birleim yeri menzili, iki iin toplanma

menzili, benzersizin mertebesini Muhammedi terif menzili. Bu menzil

hakknda u msralar söylerim:

Kesin bilgide, Lam ve Elifin kavumadaki menzilleri

Kavuma halinde ayrmadr

O ikisi kukusuz u kimseye
.
delildir:

‘Ben varln srr ve onun aynym.’

Ne güzel delildirler! Çünkü o ikisi halleriyle delildir

Sözleriyle delil olup sonra çekip giden gibi deil

Lâm harfi Elife iliip balandnda ve tek varlk haline geldikle-

rinde (Onun iki direi o ikisinin iki ey olduunu gösterir), bu harf,

yani Lam-Elif, sahihlik ve illeüiin ait olduu Vav ve Ye arasnda harf-

lerin çift olannda yirmi sekizinci harf olarak ortaya çkar. Lam-EliPte

bulunan illetlik ve Lam harfinde bulunan sahihlik ile Lam-Elif ile bu lci

harf arasnda bir ‘iliki’ meydana gelmitir. Böylece sahih olan, yani

Lam harfini sahihlik harfi (Vav), illetli olan ise (Elif), illet harfi (Ya)

takip etmitir. Lam-Elifin iki dinden biri rahmet ile açlmken, dieri

gazap ile dürülmütür.

Lâm-Elifin tek bana sralanta sabit bir formu yoktur, bilakis

görünmezdir. Bulunduu haldeki yeri, Vav ve Ya arasndadr. Kuku-

suz onun mekânna Zc, la ve ICuru-T harfleri yerlemitir. Gayb ha-

linde iken ona ait mertebeler, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu mertebe-

dir. Onun menzili, dolunay ve hilal arasnda ay olduu gibi görünmez-

ken ve görünürken berzahlk rütbesi ona elik eder. Dolaysyla yirmi

dördüncüdür. Çünkü Ze harfi nedeniyle yedi, Ha nedeniyle sekiz, T
harfi nedeniyle dokuz ona aittir. Gün yirmi dört saattir. Kabulle amel

etme ölçütüne göre, hangi saatte onunla amel edersen amelin baarya
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ular. Çünkü o, rakam harflerindedir, doa harflerinde bulunmaz. Do-

a harflerinde ona ait sadece Lam harfi vardr.

Lam-Elif, boaz ve iki dudak arasnda dil harflerinden biridir. Elif

ise, doa harflerinden deildir. Dolaysyla ancak bir tek harfin yerini

almtr ki o da, harekesi iba’ edildiinde Elifin kendisinden doduu
Lam’dr. Harekesi iba’ edilmezse, Hemze ortaya çkar. Bu nedenle baz

âlimler. Elifi harfin yars saymtr. Hemze de, doal lafzda deil, ka-

bule bal rakamda harfin yarsdr.

Sonra konumuza dönüp deriz ki: Lam, daha önce belirttiimiz gi

bi, Elif ile birletiinde, onlar tek bir harf haline gelirler. Çünkü Lam-

Elifin iki aya, onlarn iki olduunu gösterir. Onun ismini telaffuz da,

yine iki harf olduklarn gösterir. u halde Lam-Elif, iki varla ait iki

isimden bileik tek bir isimdir. Birinci harf Lam, dieri Eliftir. Fakat

onlar, ekilde tek bir tarzda göründüü için, bakan onlar ayrt edeme-

mi ve iki dirsekten hangisinin Lam, hangisinin Elif olduu fark edil-

memitir. Hattadar da bu harf hakknda görü ayrlna dümütür:

Bu meyanda bir ksm telaffuzu dikkate alm, bir ksm ise kendisiyle

balanp çizgi çizilen eyi dikkate alm ve onu ilk saymtr. Böylece her

iki grup, Elifi Lam’dan önce zikretmede görü birliine varmtr.

Çünkü Elif, burada, hiç kukusuz Lam harfinden meydana geLmirir.

Ayn ekilde Hemze de, ‘Kukusuz siz, (üV=Jp-en/üm) daha iddetli hr

korku salarsnz 53 ayetinde olduu gibi Lam’ takip eder.

te bu harf, yani Lam-Elif, fiillerde artma harfidir. Böylece yara-

tlmn elinde ortaya çkan fiilin gerçekte kime ait olduu belli olma-

mtr. Bu ‘fiil Allah’a aittir’ dersen, doru söylemi olursun; yaratlma

aittir dersen, yine doru söylemisindir. Böyle olmasayd, ne yükümlü

tutma ne dc Allah yönünden amelin kula izafe edilmesi geçerli olabilir-

di. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Bunlar amcllcrinizdir, size iade olu-

nurlar.’ Allah ise öyle buyurur; ‘Onlarnyapt hiçbir iyilik kardksz b-

raklmayacaktr.
554 Baka bir ayette ise

‘

Dilediinizi yapn; O, yaptnz
her eyi görür’

ss
buyrulur. Allah doru söyler.

(Fiilin Allah’a ve kula izafe edilmesindeki duruma benzer olarak),

hangi aya Lam sayarsan say, haklsn. Bilginlere göre, formu bildii

için amel eklin konulanmasnda farkllk gösterebilir. Fiilin dierine

deil de (Lam-Elifin) ayaklarndan sadece birine ait olduunu her kim
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iddia ederse etsin, bu doru deildir. Onun sahibi de kesilir ve sabit

olmaz. Konuyu bilen bir bakas da, bu konuda ona kar çkar ve kendi

inancna göre kant getirir. Ona söylenecek ey de, dieri hakknda söy-

lenecek söz gibidir. Böylcce durum, Allah'n, basiretini nurlandnp

doru yola ulatrd kimsenin dndakilerde çeliir ve mükülleir.

Takrir Menzili

Bu menzil, çeitli menzilleri içerir. Bunlarn arasnda nimetleri

sayma menzili, zararlarn giderilmesi menzili, mutlak ortaklk menzili

vardr. Bu menzil hakkndau msralar söylerim:

Menziller duraanlk ile karar kld

Ortaya çkmay gizlenmeye yelediler

Gözler ile ‘göz’lere (pnarlara) delil oldular

Derindeki bir su kaynandanfkran

imekler ile yamur bulutlarna delil oldular

Apaçk bir nur üstüne çaktklarnda

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki: Sabitlik, menzilleri ortaya

çkarr. Kim sabit ise, geliir vc hakikati üzere her göze görünür. Hare-

ketin hznn verdii kukuyu görmez misin? Bir eye bakan, o .ey hak-

knda omn bulunduu hale aykr hüküm verir. Böylece, genleme ha-

reketi hzlandrldnda kordaki ate ya da fitilin bandaki atein uza-

yan bir çizgi olduunu iddia eder. Ya da hzla çevrildiinde, havada bir

ate dairesi görür. Bunun nedeni, sabitliin olmaydr. Menziller sabit

olduunda ise, içermi olduklar ilahi ilimleri gösterirler.

Müahede Menzili

Müahede menzili, tek bir menzildir ve o, oluun yok olu menzi-

lidir. Onda ‘olmam olan’ fâni olur, ezeli olan ise kalr. Onun hakknda

u msralar söyledim:

Oluun yok oluunda bir menzil vardr ki

Ruhu bize tenezzül etmitir
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O benim kadir gecemdir

Ne nuru ne gölgesi vardr

O mutlak nurun kendisidir.

Ondan ayrlmas mümkün deildir.

te ben gerçek anlamda imamm

Birinci safta hükümdar olan

Benim iimin anahtar onun katindadr.

Böylece sizi görevlendirir ve azleder

Benim mzraklarm uzundur

Benk saçan güney yldz deilim

Gerçek makam sizdedir

Süreklidir ve deimez

O bu makamdan yücedir.

O en adil imamdr

O benzeri olan nur deildir.

O güneten daha yetkindir.

Ben onun hakknda inanrm

En faziletli srrn mekânna

Gözün gözüyle yücelirim,

Emrin emriyle inerim.

Fena (yok olma) hali, tpk kadir gecesi gibi, ne nurdur ne de göl-

gedir. Ardndan ekler: O, gerçekk ve gerçek gölgedir. Çünkü o, hiç

bir zdd olmayan asildir. Iklarn zdd karanlklardr. Oysa onun asla

zdd yoktur. ‘Ben imamm’ sözü ise, Hakla müahede etmesinin özel

yönden olduu anlamna gelir. Söz konusu yön, Hakk’tan sözün sahi-

bine dönüktür. ‘Birinci saftadr.’ Bu makamdan, ayrma, suretlerdeki

çokluk ve say meydana gelir. ‘Mzraklar
1

kelimesini ise, âlemi ayakta

tutmann simgesi yapmtr. Onun özellii, sabit olmaktr. Bu nedenle

öyle demitir: ‘Deimez.’ Onun özellii, ezmek ve adalettir. O ben-
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zcrlik kabul etmez. O halde zat müahedeyle yücelirim, ilahi emir ile
'

de âleme bir imam olarak inerim.

Ülfet Menzili

Ülfet menzili tek bir menzildir. Bu menzil hakknda u msralar

söyledim:

Ülfet menzilleri bilinir

Onlar bu özellikle tannr

0 menzillerde konaklayana ‘kalk
:

de.

Çünkü onlar güvenle gizlenmitir

Onlar iki kiiye dayanr.

Yalnzlk azabndan ise uzaklamlardr.

Buras evlilik, sevinç ve ferahlk menzilidir. Bu, Allah’n peygambe-

rine ihsan ettii eylerdendir. öyle buyurur: ‘Yeryüzündeki her eyi in-

fak etseydin, kalplerini smdramazdn.’ Yani, kendine sndramazdn.

‘Fakat Allak onlar sndrmm.™ Allah onlarn kalplerini senin sevgine,

sana olumlu cevap vermeye ve seni dorulamaya sndrmtr.

Haber Örenme Menzili

Haber örenme menzili, çeitli menzilleri içerir. Bunlarn arasnda

ruhsal çekime menzili, mutlularn bedbahtlara ya da bedbahtlarn mut-

lulara üstün gelmesinin keyfiyeti menzili, insandan önceki olu menzili

vardr. Bunun hakknda u msralar söyledim:

Kalbimi dostlarmdan sormak islediimde

Beni lafzm incelemeye yönelttiler

Onlarn senin lafznla menzilleri sadece

Benim talihsizliim ve hissemin kötülüüdür

Nefse öüt verdim onlara bakma diye

Öüdüm nedeniyle onlarn düüncelerine yönelmedi

Onlarla konutum, belki bir olua ularm diye

Onlar da varlnm ve ulatm eyin ayn olur.



On AltncKm 63

öyle der: ‘Onlar, kendilerinden sorduumda dilimde bulunur;

kendilerine baktmda, göz bebeimdedirler. Onlar hatrladmda ve

özlediimde, kalbimdedirler. Onlar bulunduum her yerde benimle be-

raberdir. Dolaysyla onlar, benim aynm, ben ise onlarn ayn deilim.

Çünkü onlardan bende bulunan ey, benden onlarda bulunmaz.

Onlara arzu duymama alr!

Benimle olduklar halde gördüümü onlardan isterim

Onlar gözüm gözetler, onlar ise gözün karanlnda bulunur.

Kalbim onlara arzu duyar, onlar ise kalbin içindedir.

Tehdit Menzili

Bu menzil, hakszl ve olua tutunmay içeren tek bir menzildir.

Bu menzil hakknda u dizeleri derim:

Kukusuz tehdit iki menzildir ki onlar

En salam yol üzere yürümeyi terk edene aittir

Varl yetkinlikle gerçekletiinde

Ve en kadim yücelik hükmüyle yürüdüünde

Bu h menzil onun nezdnde bir nimete döner.

Artk onun atete gördüü nimet, ikrama kavuan herkesin

nimetlendiidir

Ruhsal menzil, nefislerin çektii azap, cisimsel menzil ise duyulur

azaptr. Bu azap, ancak içinde ve dnda meru yoldan sapan kimse için

olabilir. Söz konusu kii, dosdoru yola erdirilip hakknda iyilik öne

geçtiinde, bu azaptan kurtulur, müahede cenneti yolunda mücahede

ateiyle nimetleir.

Emir Menzili

Emir menzili, çeitli menzilleri içerir. Bunlarn arasnda, berzahtaki

ruhlar menzili, öretme menzili, Isrâ menzili, nispetler menzili, tamlk-

lar menzili, kutup ve iki imam menzili vardr. Bu menzil hakknda u
msralar söylerim:
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Emir menzilleri zatn konumasdr.

Sevinçlerimi ve kazlarm onunla elde ederim.

Keke ömrüm boyunca o menzillerde bulunsaydm

Kavuma vaktine kadar ayrilmasaydm

Seçilenin gözü aydn!

Münacatn banda dar çktnda.

lahi emir, kelam sfatndandr ve hüküm koyma yönünden velilere

kapaldr. lahi mertebedeki her yükümlü tutucu emir, ancak eriat tara-

fndan belirlenmi olabilir. Dolaysyla veli için kalan ey, peygamberle-

re emrettiinde sadece bu mertebenin emrini dinlemektir. Bu emri iit-

tiinde velinin varlna yaylan bir haz meydana gelir. Fakat içinde em-

rin bulunmad Hak ile münacat veliler için kalcdr: Bu münacat, ko-

numa ve sohbet eklindedir.

Keif ehlinden biri, hareket ve durularnda Hz. Muhammed’in ge-

tirdii erî yükümlülüe aykr ilahi emir aldn iddia ederse, ‘duydu-

unu’ söylerken doru söylemi olsa bile gerçei kartrmtr. Ona

peygamberinin suretinde ilahi bir tecelli görünmü ve peygamberi ona

hitap etmi olabilir. Ya da, peygamberinin hitabn duyma mertebesine

yerletirilmi olabilir. öyle ki: Peygamber, Allah’n emrini kullarna

ulatran kimsedir. Belirli bir mertebede daha önce peygamberin getir-

dii bu emri Haktan duymak mümkün olabilir. Keif sahibi öyle iddia

eder:
cHak bana emretti.’ Hâlbuki bu durum, söz konusu eyin (pey-

gambere) emrediidiinin bildirimidir. Bu nispetler Hz. Muhammed ile

kesilmitir. Allah’tan gelen meru emirlerin dndaki ilerde ise, veliler

derinlik sahibidir.

Böyleee on dokuz menzilin saymn tamamladk. imdi ise, her

menzilin en temel özelliini zikredebiliriz.

VASIL

On dokuz Menzilden Her Birinin En Özel Nitelii

Övgü menzilinin temel özellii, bilginin sonsuza ilimesidir. Re-

miz menzilinin . en temel özellii, bilginin say ve isimlerin özelliine
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ilimesidir -d onlar kelime ve harflerdir. Simya ilmi, bununla ilgilidir.

Dua menzilinin en temel özellii, iaret ilimleri ve arnmadr. Fiil men-

zillerinin temel özellii, imdiki zamann bilgisidir. Balangç menzili-

nin temel özellii, mebde’ ve mead ilmi, her ey hakkndaki ilksellerin

bilgisidir.

Tenzihin en temel özellii, soyutlama ilmi, yaklamann en temel

özellii, delalet ilmidir. Umut menzilinin en temel özellii, nispet ve

izafetler; bereketler menzilinin en temel özellii, sebepler, kantlar, art-

lar, nedenler ve hakikat ilmidir. Yeminlerin en temel özellii, yücelik

bilgileridir. Dehr menzilinin en temel özellii, ezelin bilgisi ve el-

Bari’nin varlk olarak sürekliliini bilmektir. Zat menzilinin en temel

özellii, zat bilmektir. Lam-Elif menzilinin en temel özellii, Yaratan’a

yaratmanu nispetinin bilgisidir. Takrir menzilinin en temel özellii,

huzur (Hakkn karsnda olduunun bilinci) bilgisidir. Oluun yok

oluu menzilinin en temel özellii ise, varlklarn deimesinin bilgisi-

dir. Ülfet menzilinin en temel özellii, kaynamann bilinmesidir. Teh-

dit menzilinin en temel özellii, mertebeleri bilmektir. Soruturma

(haber örenme) menzilinin en temel özellii, ‘O’nun benzeri yoktur
5

ifadesini bilmektir. Emir menzilinin en temel özellii ise, kulluu bil-

mektir.

VASIL

(lahi Menziller ve Mümkünlerden
Onlara Tekabül Eden eyler)

Bilmelisin ki: On dokuz menzilden her birinin mümkünlerden bir

snf vardr. Meleklerden bir snf da onlardandr. Onlar, halleri farkl

olsa bile, tek snftr. Cisimlerin ilmi, on sekiz türdür: Felekler on bir

tür, unsurlar dört, türeyenler ise üç türdür. Bu menzillerin ilahi merte-

bede mukabilleri u mümkünler olan baka bir yönleri daha vardr. Za-

ta ait cevher -ki o ilktir. kincisi, arazlardr. Bunlar özelliklere aittir.

Üçüncüsü zamandr. Zaman ezele aittir. Dördüncüsü mekândr. Me-
kân, istiva veya özelliklere aittir. Beincisi görelilere ait tamlamalardr.

Akncs konumaya ait ilkelerdir. Yedincisi isimlere ait niceliklerdir.
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Sekizincisi, tecellilere ait niteliklerdir. Dokuzuncusu cömertlie ait te-

sirlerdir. Onuncusu, inanç suretlerinde görünmeye ait ed ilgin liklerdir.

On birincisi, mutlak birlie ait özelliktir. On kincisi, hayrettir. Hayret

inme, sevinme ve borçlanma gibi (Allah’a izafe edilmi fiillere bal) ni-

teliklere aittir. On üçüncüsü, cl-Hayy’a ait varlklarn hayatdr. On
dördüncüsü, bilgiye ait marifettir. On beincisi, iradeye ait dürtülerdir.

On akncs, görene ait göstermedir. On yedincisi, duyana ait duyma-

dr. On sekizincisi, yetkinlie ait insandr. On dokuzuncusu, nura ait

k ve karanlklardr.

VASIL

On Dokuz Menzilin Benzerleri

. Bu menzillerin Kuran’dan olan benzerleri, surelerin bandaki hece

harfleridir. Bu harfler, be mertebede bulunan on dört harftir, Bunlar

birli, ilcü, üçlü, dörtlü vc beli mertebedir. Cehennemden benzerleri,

on dokuz melekten ibaret olan cehennem bekçileridir, l'esirdek ben-

zerleri ise, on iki burç ve yedi felektir. Kuran’dan benzerleri, besmele-

nin harfleridir. Rical’den (adamlar) benzerleri, on iki nakip ve yedi be-

deldir. Bu yedi bedelden dördü evtad (direkler), iki tanesi iki imam, bi-

ri kutuptur. Bu menzillerin ilahi mertebeden ve varlklardan benzerleri

çoktur.

VASIL

Menzillerin Menzili veya Apaçk mam

Bilmelisin ki: Menzillerin menzili, Ar’tan en aadaki topraa ka-

dar dünya âleminde ortaya çkan bütün menzilleri içeren menzildir. O
‘apaçk imam’ diye isimlendirilen eydir. Allah onun hakknda öyle bu-

yurur:
c

Her eyi apaçk imamda saydk* 7 ‘Saydk’ ifadesi, ona konulan

eylerin sonlu bilgiler olduunu gösterir. Böylece unu düündük: Aca-
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ba onlarn says herhangi bir kimse için snrlanabilir mi? Bu bilgiler

sonlu olsa bile, snrlamann dndadrlar. Çünkü ‘apaçk imam’da Al-

lah’n âlemi yaratt günden dünya hayatnn sona erip hayatn ahirete

göçecei zamana kadar var olacak her ey bulunur.

Allah’ bilenlerden güvendiim birine sordum: ‘Bu ‘apaçk imam’n

içerdii ilimlerin esaslar snrl mdr?’ öyle yant verdi: ‘Evet.’ Böylece

güvenilir, emin, doru sözlü arkadam, kendi adn zikretmemem ar-

tyla, bana ana ilimleri bildirdi. Her biri saylamayacak kadar ilim içeren

ana ilimlerdir. Bunlar saysal olarak yüz yirmi dokuz bin alt yüz tür il-

me ular. Her tür, baka genel ilimleri de içerir ve onlar menziller diye

ifade edilir.

Bu güvenilir arkadama sordum: ‘Allah’n yarattklarndan onlara

ulaan ve tam olarak bilen kimse var mdr? Hayr’ dedi. Sonra u ayeti

okudu: ‘Rabbinin ordularn kendisinden baka kimse bilemez.™ Askerleri-

ni Allah’tan bakas bilemediine göre, askerlerin savamas gereken

Hakk’a kar çkan bu kadar itimse de yoktur. Bunun üzerine öyle de-

di: ‘arma! Göün ve yerin rabbine yemin olsun k bundan daha ga-

ribi vardr. Allah’n Hz. Peygamber’in elerinden ikisi hakknda zikret-

mi olduu ayeti okuyup öyle devam etti: 'Onlar kar çkarlarsa, Allah,

Cebrail, salih müminler \e melekler O’nun dostu ve yardmcsdr.™ Bu, as-

kerlerin zikredilmesiyle ilgili en garip olanyd. Allah’n srlar artc
dr!

Bunu bana söyleyince, Allah’tan bu meselenin faydasn öretmesi-

ni istedim: Allah’n kendisini, Cebrail’i, salih müminleri ve melekleri

karsna yerletirdii bu ey neydi? Bu isteim üzerine, o ey bana bil-

dirildi. Onu örenince, hiçbir eyden sevinmediim kadar sevindim. Bu

iki kadnn neye dayandm ve onlara güç veren eyi örendim Allah,

yardmda bizzat kendisini zikretmeseydi, melekler ve müminler o iki

kadna kar koyamazd. Böylece, o iki kadnn Allah’ bilmek ve alemde

tesirle ilgili bu gücün kendilerine verdii eyi elde ettiklerini anladm.

Bu bilgi, sald bir bilgidir. Allah’a ükrettim. Allah’n yaratklarndan

kimsenin bu iki kadnn dayand güce dayandn zannetmiyorum.

Lu (a.s) öyle dc; ‘Size kar gücüm olsuya da güçlü bir eye dayan-

saydm.™ Hâlbuki Lut’un yannda ‘güçlü bir dayanak’ vard, o ise bu-

nun farknda deildi. Nitekim Hz. Peygamber onun hakknda buna ta-
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nklk etmi ve .öyle demitir: ‘Allah kardeim Luda merhamet etsin. O
güçlü bir rükne dayanyordu.’ ite Hz. Aic vc Hafsa da o gücü biliyor-

du. nsanlar o ikisinin sahip olduu bilgiyi bilseydi, söz konusu ayeti

anlarlard. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

YRM ÜÇÜNCÜ BOLUM
Korunmu Kutuplarn Bilinmesi ve

Onlarn Korunmasnn Srlar

Allah ’n varlmda gizledii bir hikmeti var

Onu görebilecek hiçbir göz yoktur

Allah bedeni elence ve Hasiyet diyaryapm
Onu bina etmi, cömertlii onu düzenlemi

Sonra beden itidal bulup düzeldiinde

Hakkn katndan bir ruh gelip ona can verdi

Sonra Hak anlaynca

Nefsin arzusuna olan sevgisini ve boyun eiini

Ölüme dedi ki: ‘Kulcazm kendine al’

Ona giydirdii eyle kulunu kendisine çard

Kendisine tecelli ettiinde, kul dedi ki: lahi!

Benim ünsiyetim nerede ? Cevap verdi: ‘Neyle ünsiyet edersin?’

‘Böyle bir yere nasl alrm?
Güçlerini sizin güçlerinizden yapmsnz, onlar (bana) benzemez.

Allah'm, Efendim ve Güvencem!

Onlarn sadece anlamlarnaâz
Bizden istediini bize bildirdiler

Onlarn en yücesinden, peygamberin diliyle
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Günlerimizi sevinç içinde hat ettik

Senin sayende, Efendim! Ne kadar da hotur!

Dedi ki: Arzu diyarm ona geri verin

Ruh onu arzuladn söylerken doru söyledi

Böylece kendilerinden geçmi kalclar olarak geri çevrildik

Daima sevinçli olarak arzunun diyarna.

(Meiâmîler veya Velayette YaknlkMakam)

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki: bu bölüm, meiâmîler diye

isimlendirilen Allah’n kullaryla ilgilidir. Onlar, veliliin en ileri derece-

lerine yerlemi kimselerdir. Artk bulunduklar derecenin üzerinde sa-

dece peygamberlik derecesi kalmtr. Bu mertebe, velilikte yaknlk

makam diye isimlendirilir. Onlara iaret eden ayet,

£
çadrlarda saf ve çe-

kingen, yumuak huylu eleri
Mi

ayetidir. Allah, cennet kadnlar ve hurile-

rinin özellikleriyle kendisine çekip koruduu ve bir göz görür de kendi-

lerini megul eder korkusuyla, âlemin köelerinde ilahi kskançln ko-

ruma çadrnda hapsettii Allah adamlarnn (Ricâlullah) nefislerine

dikkat çeker. Hayr! Yemin olsun ki, yaratklarn onlara bakmalar onla-

r megul edemez. Fakat konumlarnn yükseklii nedeniyle, insanlarn

melâmilerin üzerlerindeki haklarn yerine getirebilmeleri mümkün de-

ildir. Böylece kullar, hiçbir zaman ulaamayacaklar bir sorumlulukla

yüz yüze gelir. Bunun üzerine, onlarn görünen taraflar alkanlk ve

ibadet çadrlarnda hapsedilmitir. Söz konusu çadr, zahiri amellere,

farz ve amellere sabrla devan etmedir. Bu nedenle Meiâmîler âdeti a-

may bilmedikleri gibi bundan dolay hürmet de görmezler. Kendile-

rinden bir bozukluk ortaya çkmad gibi, genelin örfünde tanmlan-

m iyilik (yapmalar nedeniyle) ile parmakla gösterilmezler. Onlar gizli-

ler, iyiler, âlemde güvenilirler ve insanlar içinde büinmeyenlerdir.

Hz. Peygamber kutsî bir hadiste Rabbinden öyle aktarr: ‘Benim

katmda en gpta edilir velim, namazdan pay olan, gizlide ve açkta

Rabbine güzelce ibadet ve itaat eden ve insanlar içinde gizli kalan bir

mümindir.’ Kasredilen dur: Söz konusu itimseler, insanlar arasnda

ibadetlerinin büyüklüüyle tannmad gibi açkta ve gizlide Allah’n

yasaklad eyleri ilemeyen kimselerdir.
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Arifin kim olduu sorulduunda adamlardan biri, onlar nitelerken

öyle demitir: ‘Arif, dünya ve ahirette yüzü kara kimsedir.’ Bu ifadesiy-

le, sözü edilen grubun hallen hakknda zikrettiimiz eyi kastetmise, o

zaman ‘yüz karal’ deyimiyle, arifin dünya ve ahirette bütün vakitlerini

Haklan tecellilerine ayrmasn kastetmi olmaldr. Bize göre insan,

kendisine tecelli ettiinde Halden aynasnda kendisinden ve makamn-
dan bakîsn göremez. nsan, var olanlardan biridir vc olu. Hakkn
nurunda karanlktr. Dolaysyla insan, ancak kendi karanln görebi-

lir. Çünkü bir eyin yüzü, onun zat ve hakikati demektir.

ilahi tecelli, özel olarak sadece bu grupta sürer. Dolaysyla onlar,

tecellinin süreklilii hakknda ifade ettiimiz üzere, dünya ve ahirette

Allah ile beraberdir. Onlar Efraddr (Tekler).

Yüz karal ile efendilik, yüz ile insann hakikati kastedilirse, bu du-

rumda hadisin anlam, ‘dünya ve ahirette o efendidir’ demek olur. Bu

yorum mümkün olsa bile, efendilik, özel anlamda sadece Peygamberler

için geçerli olabilir. Binaenaleyh efendilik, onlarn yetkinlii ilçen veli-

lerde bir eksikliktir. Çünkü peygamberler, hüküm koyma nedeniyle gö-

rünmek ve üstün olmak zorundadr. Velilerin ise, böyle bir zorunluluu

yoktur.

Baksanza! Allah dini tamamladnda Hz. Peygamber’e öyle em-

retmitir: ‘Allah'n yardm ve fetih geldiinde, insanlarn Allah’n dinine

grup grup girdiini gördüünde, Rabbinin övgüsünü tebih et ve mafiret di-

le*
2

Yani, Rabbinin tenzihiyle ve kendisine yaraan övgüyle ilgilen.

Böylece Allah, kendisini göndermekle amaçlad risaletin tebliini ta-

mamladnda, peygamberini bu emirle dünyadan çekip alm, ba-
lanma dileyerek sürekli Allah ile kalsn diye koruma perdesi altnda ya-

rattklarndan gizlemek istemitir. Çünkü Hz. Peygamber tebli, irat

ve risaleti yerine getirmekle ilgilenmek devrindeydi. Hz. Peygamberin

‘Rabbinden bakasmm giremedii bir vakti vard.’ Dier vakitleri ise,

yapmakla sorumlu olduu insanlarn ilerini gözetmeye adanmt. Böy-

lece Allah, kendisini -Haklcn emrinden olsa bile- yaratklarn ileriyle

ilgilendii vakitlerinden ayrd bu tek vakte döndürmütür.
£

Allah tövbeleri kabul edicidir.™
3 Yani Hak, seninle beraber bulunan

insanlar herhangi bir ekilde yanna girme frsat bulamayacak ekilde,

sana elik edici olarak döner. Hz. Peygamber bu sureyi okuduunda,
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mecliste bulunanlar içinden sadece Hz. Ebû Bekir alam ve Allah’n

peygamberi çardn anlamtr. Çünkü Ebû Bekir, Allah’ en iyi bi-

len insand. Mecliste hazr olanlar ise, onun alamasna am, alama-

nn sebebini anlamamt.

Büyük veliler özgür braklsayd, hiç biri görünmeyi yelemezdi.

Bilirler ki, Allah -srf kendisiyle ilgilensinler diye- onlar öncelikli olarak

kendileri ya da baka bir yaratk için yaratmad. Onlar sadece kendisi

için yaratt. Böylelikle, yaratl gayeleriyle ilgilenirler. Hak, iradeleri

olmakszn, yaratklarn kalplerine yerletirmi olduu saygyla onlar

kullarna göstermek isterse, bu durum, Hakka döner ve onlarn bu ite

bir çabalar yoktur; onlar gizler ve hürmet görmelerini salayan bir

kymet insanlarn kalplerinde yaratmasa, bu da, Allah’a döner. Allah’n

dilemesi karsnda onlarn dilemesi söz konusu bile deildir. Dolaysy-

la Allah onlar serbest brakrsa, mutlaka yaratklardan gizlenmeyi ve

Allah’a yönelmeyi yelerler. Onlarn halleri mertebelerini kendilerinden

bile gizlemek olduuna göre -nerede kald bakalar!- onlarn korunma

menzillerini açklamamz gerekti.

Onlarn korunma menzillerinden biri, farzlar cemaatlerle klmak,

insanlarla beraberken her ehre o ehir ahalisinin süsleriyle girmek,

mescitte belirli bir yer ayrmamaktr. Varl insan kitlesi içinde kaybol-

sun diye, söz konusu velinin Cuma’nn klnd mescitte namaz klma

yerleri deiir. nsanlar onunla konutuunda, o da onlarla konuur ve

Allah’n konuurken kendisini gözetlediini bilir. nsanlarn sözünü de

böyle dinler. Farkna varlmasn diye, komularnn dnda insanlarla

oturup kalkmay azaltr. Küçüklerin ve dükünlerin ihtiyacm giderir,

çocuklar ve ailesiyle Allah’n honut olaca ekilde akalar ve sadece

doruyu söyler. Bir yerde tannrsa, baka bir yere göçer; göç edemez-

se, kendisini tanyandan uzaklar ve kendisinden yüz çevirsinler diye

insanlarn ihtiyaçlarnda onlara sknt verir. elul deitirme imkan

varsa, eklini deitirir. Suretlerde bakalamaya örnek olarak, melek
A

olduu bilinmedii halde, ruhsal varln Ademolunun suretinde ekil-

lenmesini verebiliriz. Kadîb el-Ban böyleydi.

Bütün bunlar, Hak kendisini izhar etmek istemeyip öhret kazan-

masn engellemek istediinde, farknda olmakszn gerçekleir.
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Bu taife, Allah katndaki bu mertebeye kalplerini Allah’tan baka-

sndan koruduu ya da Allah’tan baka herhangi bir varla ilimesini

engelledikleri için ulaabilmitir. Dolaysyla onlar, sadece Allah ile otu-

rur, sadece Allah ile konuur. Onlar, Allah ile ayakta durur, Allah’ dü-

ünür, Allah’a gider ve yönelir, Allah’tan konuur, Allah’tan alr, Allah’a

tevekkül eder ve Allah katmda durur. Onlarn Allah’tan baka bildikleri

ya da O’ndan baka gördükleri yoktur. Onlar, nefislerini nefislerinden

korumutur. Dolaysyla nefisleri de onlar bilemez. u halde onlar,

gaybn bilinmezlikleri içinde perdelenmitir. Onlar, Hakk’n kendisine

seçtii sakndklardr. Onlar, yemek yer ve sokaklarda gezerler. Bu ye-

mek ve de gezmek, gerçekte üzerindeki bir perdedir. Bu bölümde zik-

redilen grubun hali budur.

BU BAB'A DEERL BR EK

(Veli Peygambere Uyar)

öyle deriz: Bu mertebeden peygamberler (Allah’n selam hepsi-

nin üzerine olsun) hüküm koyucu olarak gönderilmi, onlarla birlikte

bu velileri de kendilerine uyan ve emirlerini yerine getiriciler olarak

yönlendirmitir. Peygamber ve resullerin getirdikleri hükümleri aldkla-

r kaynaktan veliler peygamberlere uyduklar eyi almtr. Binaenaleyh

veliler, basiret üzere uyanlar; uyduklar kimseyi ve uyduklar eyi bilen-

lerdir. Onlar, peygamberlerin menzillerini, yollarn yöntemlerini ve Al-

lah katndaki deerlerim Allah’tan örenen kimselerdir. ‘Allah hakk

söyler ve doruya ulatrr. 5

On altnc ksm sona ermitir. Allah’a hamd olsun!



FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN
ON YEDNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

YRM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kevni limlerin Nereden Geldiinin Bilinmesi.

Bunlarn çerdii Srlar Nelerdir? Alemde Onlar Elde

Edenler Kimdir? Kutuplarnn Mertebeleri Nelerdir?

ki eriat Arasndaki Ortaklk Srlar? Nefesler Âlemi-

neAk Olmu Kalpler ve Onlarn Asl Nedir?

Menzillerin Says Kaçtr?

Bize mülk olarak dönen bir mülke ardm
öyle bir hükümdardan ki, sahip olduu eyin mülkü olmutur

Bu, mülkün mülküdür, ayet iir söyleyeceksen

Bizim saçlm inci gibi olan ilmimizden.

Hakkn varlndan mukaddes bir ilim al

Dileyen senden o bilgiyi alsn diye

limlerde benim gibi isen, görürsün

Olu’unda senden bir nüsha bulunan

Yücelerde sizin emrinize kar koyan bir ey var mdr?
Harpte klçlarnz paramparça oldu
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Ey sevgilim! Onun varln bilseydin

Ve senin kim olduunu? Âlemin efendisi olmutun

Halkn ilah sana daha çok gelirdi

Senin ona gittiinin; onu mülk edebilseydin

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki:Allah öyle buyurur:
£

Bana

dm edin, duanz kabul edeyim!'
1’4 Bunu örendiinde, Allah’n her eyin

Rabbi ve hükümdar olduunu anlarsn. Allah’n dndaki her ey, bu

Rabbin kulu ve bu Gerçek Sahib'in (el-Meliku’l-hak) mülküdür. Âle-

min Allah’n mülkü olmas, herhangi bir engelleme olmakszn âlemde

diledii gibi tasarruf etmesi, âlemin ise hükümdarn tesir mahalli olma-
A

sidir. Alemin içinde bulunduu hallerin çeitlenmesi, iradesinin hük-

müne göre, Haldcn diledii tarzda ondak tasarrufudur.

Allah öyle buyurur: ‘Rabbiniz rahmet ve merhameti kendisine ilke

edinmitir.™ Röylcce, zorunlu klan kendisi olsa bile, bir eyi nefsine zo-

runlu klmada kendisini kuluyla ortak yapt. Allah’n sözü doru, vaadi

gerçektir. Hakkn kendisine kulun duasna karlk vermeyi zorunlu

klmas, Allah kendisine zorunlu yapmad, insann herhangi bir zor-

lama olmadan ada kendisine farz yapmasna benzer. Allah da, kendi-

sine vacip yapt ada yerine getirmeyi ona tarz klm, farz ifa etme-

sini emretmitir. Sonra gördük ki, Allah kendisine farz kld ekilde

kul dua ettiinde ona icabet etmektedir. Kul da, Allah onu duaya ça-

rmad sürece, Hakkn bu emrine icabet edemez. Allah öyle bu-

yurmutur: £
Onlar da Bana karlk versinler

,’M Böylece kul ve âlem -ki o

Allah’n mülküdür- adna en korunmu mertebede ilahi bir tasarruf ger-

çekleir. Bu tasarruf, âlemin özünden kaynaklanan isteine göre gerçek-

letii gibi, baka bir tasarruf da eriat koymann gereiyle meydana ge-

lir.

Durum zikrettiimiz gibidir. Baka bir ifadeyle, dua ettiinde Hak

kulun duasna karlk verdii gibi kendisine emrettiinde kul da Al-

lah’m emrini yerine getirir. Allah’n kuluna emretmesine u ayette iaret

edilmitir: ‘‘Bana verdiiniz sözü tutun.™ Böylecc hükümde ortak yapm-
tr. Kullan için amel belirlese de belirlemese de Hak, özü gerei kar-

snda zelil olunmasn gerektirdii gibi, kul da Allah hüküm yapt eyi

hüküm yapm olsa da olmasa dad varlnn bekasyla Haldun kendi-
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sini korumasn hak eder. Allah kula ameller farz kld gibi, amelleri

yaptnda, sorumlu olduu eyi yapmas karlnda kulu ödüllendir-

meyi de kendi üzerine farz klmtr. Bövlece yüce mertebe, kulun dile-

diinin karlndaki ihsanda etkisinin ortaya çkmas nedeniyle, mül-

kün mülkü -ki mülk âlemdir- haline gelir. Binaenaleyh Allah’a mülkün

mülkü diye tabir edilen bir nitelik verilmitir. Allah, maliktir (sahip) ve

kullarna emrettii ey nedeniyle meliktir (hükümdar). Ayn zamanda

Allah, kulun kendisine emrettii ey nedeniyle de mülktür. Allah kula

‘beni anmak için namaz kûm dedii gibi kul da
‘Rabbim beni bala™ der.

Hak katandan kula dönük olan ev emir diye isimlendirildii gibi kulun

mertebesinden Hakka dönük ey dua diye isimlendirilir. Bu isimlen-

dirme, Allah karsnda edebin gereidir, Gerçekte ise, her iki yönde de

emirdir. Çünkü tanm iki emri birlikte içerir.

Bildiim kadaryla, terimletirmeyi yapan ilk kii Muhammed b.

Ali (Hakim) et-Tirmizî’dir. Biz bu lafz ondan bakasndan duymadk.

Belki daha önce bu deyimi kullanm timseler olabilir, fakat bize ula-

mamtr. Her durumda terimletirme dorudur. ‘Akl bakmndan

Allah hakknda bir eyin zorunluluu’ meselesi, aklc keiamclar arasn-

da hakknda görü ayrl bulunan bir meseledir. Bazlar bunu kabul

ederken bir ksm kabul etmez. erî zorunlulua gelince, onu ancak Al-

lah katndan gelen eye inanmayan kimse inkâr edebilir.

Birbirine tamlama olan iki eyden, her birinde tamlamann verdii

bir isim ortaya çkar. Zeyd dediinde, bir insandan söz etmektesin ve

bundan baka bir ey de anlalmaz. Ömer dediinde, o da, bir insandr

ve bundan baka bir ey anlalmaz. 'Ömer’in olu Zeyd’ ya da ‘Zeyd’in

olu Ömer’ dediinde ise, hiç kukusuz, Ömer’in olu olduu için

Zeyd adna evlatlk ismi meydana gelmi, Ömer için de Zeyd’in babas

olduunda babalk ad meydana gelmitir. Baka bir ifadeyle Zeyd’in ev-

latl, Ömer’e babal; Ömer’in babal ise, Zeyd’e evlatl verdi.

Tamlama olan iki eyden her biri, bir dierinde tamlamadan önce nite-

lenmemi olduu bir anlam meydana getirir. Baka bir örnek ise,

Ömer’in kölesi Zeyd’dir. Bu örnekte kölelik, Zeyd’in köle, Ömer’in sa-

hip olmasn gerektir. Zeyd’in kölelii, Ömer hakknda sahip ismini

meydana getirmiken, Ömer’in sahiplii, Zeyd için kölelii meydana

getirmitir. Böylece ona köle, Ömer’e sahip denilir, Tamlamann öele-

rinden her biri için, bu tamlamadan önce bu iki ismin anlam yoktu.
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O halde Hak Haktr, insan insandr. ‘nsan ya da insanlar Allah’n

kullardr’ dediinde, hiç kukusuz, \AUah insanlarn sahibidir’ demi-

sndir ki, bu kaçnlmazdr. Mülk oluu yönünden âlemin varln bü-

tün olarak zihinden atm olsaydn, âlem ortadan kalkt, için Haldun

varl ortadan kalkmaz, ancak sahiplik anlamnn varl Haktan zorun-
A

lu olarak, düerdi. Alemin varl Fiil ve uygunluk (edilginlik) olarak Bi-

Icn-Hakkn varlna bal olduuna göre, Allah için cl-Meiîk ismi eze-

lidir. Âlemin varl ise dta yoktu. Fakat onun aklîlii, cl-Mciîk ismiy-

le irtibatl ve mevcuttu. O halde âlem, varlk, belirleme, güç ve Fiil ola-

rak Allah’n mülküdür.

Hakikatler nedeniyle gerçekleen ayrmn dnda, Hale ve âlem

arasnda akledilebilen bir ayrlk yoktur. O halde Allah vard ve

"Ü’nunla beraber baka bir ey yoktu.’ imdi de öyledir ve öyle olmaya

devam eder, Onunla beraber bir ey yoktur. Allah’n bizimle beraberlii,

annn gerektirdii ve anna yarar tarzdadr. Allah bizimle beraber

olmay kendisine nispet etmemi olsayd, akl O’na beraberlik anlamn

yüklem yapmay gerektirmeyecektir Ayn zamanda selim akl da, bu be-

raberlikten âlemin parçalarnn birbirleriyle olan beraberliinden anla-

dn anlamaz. Çünkü Allah
c
O’nun benzeri yoktur',

70
‘Nerede olursanz

olun, o sizinle beraberdir
’’71 buyurmutur: Allah, Hz. Musa ve Hz. Ha-

run’a da ‘üphesiz (Ben her eyi) iiterek ve görerek, sizin yannzda olaca-

m*72
diye hitap etmitir.

O halde öyle deriz: Hak, belirttii tarzda ve kastettii anlamda,

bizimle beraberdir. öyle söylemiyoruz: ‘Biz Hak ile beraberiz.’ Çünkü

böyle bir iFade, nassta geçmedii gibi, akl da bunu gerektirmez. O hal-

de bizim Hal; ile beraber olduumuzu gerektirecek ne aklî bir yorum

vardr ne de eriat bu iFadeyi kullanmtr.

Müslüman olduu halde Allah’a mekân izaFesini reddedenlere ge-

lince, böyle bir kii eksik imanldr. Çünkü akl, mekân anlamn Al-

lah’tan nefy ettii halde, Kitap’ta olmasa da Sünnet’te mekân laFz sahih

eriat taraFndan Allah hakknda kullanlmtr. Söz konusu kullanm,

baka balamlara çekilemez, ona kyas yaplamaz ve sadece âri’nin kul-

land balamda kullanlabilir.

Hz. Peygamber, efendisinin dövdüü bir cariyeye öyle demi: ‘Al-

lah nerededir?’ Kadn göü iaret etmi. Bunun üzerine Hz. Peygam-



On Yedinci Ksm 77

ber, kadnn iaretini kabul edip sahibine öyle demitir: ‘Onu azad et,

çünkü mümindir.’ Neredelii soran kii, Allah’ en iyi bilen insan ve Al-

lah’n peygamberidir. Baz ekilci âlimler, cariyenin göü göstermesini

ve Hz. Peygamber’in bu ifadeyi onaylamasn ibadet edilen hallarn

yeryüzünde bulunmasyla (buna mukabil Allahn gökte olmas eklin-

de) tevil etmitir. Böyle bir tevil, gerçei bilmeyen kimsenin tevilidir.

Araplarn ira adnda ve rablerin rabbi olduuna inandklar gökteki bir

yLdza taptklarn biliyoruz. Bu âdeti Ebû Kebe çkarmt. Ren de on-

larn gökteki bu Tanr’ya yakarlarna vakf oLdum. Allah öyle buyur-

mutur: ‘ira (yldz)nm Rabbi ()’dur
m Gökteki bir yldza taplmasayd,

bu kiinin yapt tevil caiz olabilirdi.

ira’ya tapma âdetini çkaran Ebû Kcbc, Hz. Peygamber’in ana

tarafndan atayd. Bu nedenle, dedesi ira’ya tapmay ortaya çkard
gibi kendisi de tek ilaha tapmay ortaya koyduunda Araplar onu Ebû

Kebe’ye nispet edip öyle derlerdi:
£Ebû Kebe’nin olu ne yapyor!’

Bu makamn kutuplarndan biri, bizden öncekilerden Muhammed

b. Ali et-Tirmizi, kendi pirlerimizden ise Ebû Medven idi. O, yüce

âlemde ‘Ebu’n-Necâ’ diye bilindii gibi Ruhanîler de onu böyle isim-

lendirirdi. Ebû Medyen öyle derdi: ‘Benim Kuran’da surem, 'Mülkün

sahibi olan Allah huûudur, yücedir.
74 (Mülk) suresidir. Biz de onun için

öyle diyoruz: Ebû Medyen iki imamdan biridir. Çünkü bu, imamn
makamdr.

Hak, kendisine dua eden ve bir ey isteyen zorda kalm kuluna

yardm ettii için, bir mutasarrf haline gelmitir. Bu nedenle Ebû

Medyen Allah hakknda mülkün mülkü derdi. Bu tamlamann doruluu
ise, kendisine bu halle çelien bir iddia katmakszn, her nefeste kulun

Allah’n mülkü olduunu tam olarak kavramasyla gerçekleir. Kul bu

halde olduunda, Allah’n onun mülkü olduunu söylemek doru ola-

bilir. Bir iddia kokusu ona bularsa bu makamda bulunmu olmaz. Bu

iddia, ‘Allah’n kendisini ‘ona ait mülk’ ya da ‘milk’ diye isimlendirdii

bu duruma sahip klma halinde bulunmaktan uzaklam olarak, kendisi

nedeniyle bir mülke sahiplik’ iddiasdr. Ayrca Haldun ‘mülkün mülkü’

olduunu söylemesi bu kii için geçerli deildir. Gerçekte böyle olsa bi-

le, bu kii, Allah'n mülkü olduunu bilmemesi ve herhangi bir durum-

daki gafletinden kaynaklanan iddias nedeniyle kendisini bu halden ç-
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karmktr. Bu makan sahibi, sürekli elinde bulunacak ve gözünün

önünde dikilecek büyük bir teraziye muhtaçtr.

VASIL

(ki eriat Arasndaki Ortaklklar ve Hatmü’l-Evliya-

Velilerin Sonuncusu)

lci eriat arasndaki ortaklk srlarna örnek olarak ‘Beni anmak için

namaz kl’75 ayetini verebiliriz. Bu, hatmü’l-evliya (velilerin mührü, so-

nuncusu) makamdr. Günümüzde o makamn adamlarndan biri, Hzr
ve lvas’tr. Bu durum, önceki ve sonraki geçerli olsun diye, zaman fark-

llyla birlikte ilkinin ortaya koyduu eyi kincinin ayn yönden onay-

lamasdr. Bazen mekân ya da hal deimez. Bu durumda ilki için ger-

çekleen yerden kincinin yükümlü tutuuyla (teklifiyle) hitap gerçekle-

ir. Her ikisini birletiren yön zamanla snrlanmad gibi kaynaktan

almak da zamanla snrlanmazsa, iki ahsn eriatta ortakl caiz olur.

u var ki, ifadenin zaman ve dili deiir. Ayn zamanda dile getirilmi

olsa, tek ifadeyle dile getirilirdi. Örnek olarak Hz. Musa ve Harun’u ve-

rebiliriz. Onlara ‘Firavun'a gidiniz, çünkü o gerçekten her türlü ölçüyü a-

m bulunuyori’™ denilmi. Biitiin bunlara ramen, o ikisine öyle de-

nilmitir: ‘onunla yumuak bir dille konuun Burada söz belirsiz gelmi-

tir. Musa öyle demitir: ‘O benden daha açk konuur.’™ Burada Harun’u

kasteder. Bazen, iki peygamber ayn mecliste ifadede farkllaabilir. Ba-

zen ise tek bir durum onlar birletirebilir. Bu ise, her ikisinin ayn va-

kitte bir risalet göreviyle ayn kiiye gönderilmeleridir.

Böyle bir eyin varln Ebû Talip el-Mekkî ve ayn görüteki dost

vc eyhlerimizden bir topluluk kabul etmemitir. Biz b görüteyiz ve

bunu kabul ediyoruz. Dorusu da budur. Çünkü Allah, bir ahsa tecel-

lisini tekrarlamad gibi ilahi genilik gerei iki ahsta tecellide ortak-

lk yaratmaz. Bu meyanda, sadece benzerler ve örnekler vardr. Ayr-

trmann çetin olduu benzerlik, keif ehli ve ‘araz iki anda kalc

deildir
5

diyen (E’arîlerin) kelamclardan bakalarn yanlgya düürür.

Allah’n her eyi yaratp her eyi âlemde bakasndan avrt eden bir

özellikle farkllatrmas, ilahi geniliin gereidir. Söz konusu özellik,



On Yedinci Ksm 79

her eyin mutlak birliidir. ki varlk bir mizaçta toplanmamtr: Ebu’l-

Atâhiyye öyle der:

Her eyde O’na ait bir ayet vardr

O’nun bir olduunu gösteren!

Her eydeki ayet, söz konusu ‘eyin birlii’ demektir.

ki ey, farkl olduklar özellikte asla toplanmaz. Ortaklk söz konu-

su olsayd, eyler farkllaamazd. Hâlbuki eyler, akla ve kefe göre,

birbirinden farkldr. Bu bahiste, büyüün küçük, geniin dar üzerine

yerlemesini örenirsin. Bu esnada, geni daralmad gibi dar da geni-

lemez. Baka bir anlatmla, bu durum hiçbir eyin durumunu bakala-

trmaz. Fakat o, kelamc ve filozoflarn düündüü tarzda deildir.

Çünkü onlar, iki eyin cisimlikte deil, tanmda ve hakikatte birletii

kanaatidedirler. Bir eyin büyüklük ve küçüklüü, o iki eyi birletiren

hakikate etki etmez.

Ebû Said el-Harrâz öyle demi: ‘Allah’ ancak iki zdd kendinde

toplamas özelliiyle bildim.’ Sonra da u ayeti okumutur: ‘O Evveldir,

Ahirdir, (lk ve Sondur) Zahirdir ve Bâtndr.'’
79 Burada, slam âlimlerin-

den aklclarn düündüü gibi farkl nispetler bakmndan deil, tek bir

yönden Evvel-Âhir, Zâhir-Bâtn olma kastedilmektedir.

Hz. sa inecek ve aramzda Hz. Muhammed’in eriatyla hükmede-

cektir. Allal, peygamber olmas yönünden Muhammedi eriat ona bil-

dirir. Çünkü peygamber, kendisini gönderenden bakasndan eriat

almaz. Melek gelir ve Hz. Muhammed’in getirdii eraiti ona bildirir.

Melek vahyi ilham yoluyla da bildirebilir. Hz. sa, Hz. Peygamber’in

kendisi yaasayd verecek olduu hükme göre, eyler hakknda helâl ve

haram hükmü verir. Onun geliiyle müçtehitlerin içtihad ortadan kal-

kar. Hz. sa kendi risalet ve otoritesinin bulunduu dönemde getirmi

oldü eriatyla bizim aramzda hüküm vermez. Kendisine gelen ilahi

vahiy sayesinde Hz. Peygamber’in eriatn bilmesi bakmndan Hz. sa

peygamber vc nebi, uygulayaca eriatn Hz. Peygamber’in getirdii e-

riat olmas itibariyle de Hz. Peygamber’e uyandr. Hz. sa’nn Hz. Pey-

gamber’in ruhuna keif yoluyla ulap ümmeti içinde uygulamas için

kendisine eriat yapng eyi bu ruhtan almas da mümkündür. Bu du-
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ramda Hz. sa, bu yönden Hz. Peygamber’in arkada ve tabisi olur.

Hz. sa bu yönden velilerin sonuncusu, yani hatmû’l-evliya’dr.

Ümmetindeki son velinin (hatmü’l-evliya) saygn bir peygamber

olmas, Hz. Peygamberin üstünlüünün gereiydi. Söz konusu kimse,

Hz. sa’dr vc bu Muhammcd ümmetinin en faziletlisidir. Hakim

Tirmizi, Hatmü’l-Evliya adl kitabnda buna dikkat çekmi ve Hz. sa’nn

Ebû Bekir ve dier insanlardan iistün olduuna tanklk etmitir. Çün-

kü Hz. sa, Muhammed ümmeti ve milleti içinde bir veli olsa bile, ger-

çekte bir peygamber ve elçidir. Dolaysyla kyamet günü iki kez har

edilecektir. Önce Peygamberler topluluu içerisinde peygamberlik ve

risalet sancayla har edilir. Kendisine inananlar da ona uyar. Bu du-

rumda Hz. sa, dier peygamberler gibi kendisine uyulan bir peygam-

berdir. Ayn zamanda, Hz. Peygamber’in sanca altnda ve kendisine

uyarak Hz. Âdem devrinden âlemde var olacak son veliye kadar bütün

velilerin önüne geçerek bizimle birlikte bu ümmetin velilerinin toplulu-

u içinde har edilir. Böylelikle Allah, Hz. sa için zahirde velayet ve

nübüvveti birletirmitir.

Hz. Muhammed’den baka, bir peygamberin kendisine uyaca

kimse yoktur. Kyamet günü onun ümmeti içinde Hz. sa ve Ilyas da

har edilecektir. Gerçi orada bulunan herkes Hz. Peygamber’in sanca

altnda olacaktr, ama herkesin altnda toplanaca sancak, Hz. Pey-

gamber’in genel sancadr. imdilik söz ettiimiz, kendi ümmetine

özgü sancaktr.

Hz. Peygambere indirilmi bu eriata özgü Muhammedi velayetin

de özel bir sonu vardr. O, bir peygamber olduu için Hz. sa’dan aa-

da bulunur. Söz konusu kimse, bizim zamanmzda domutur ve

ben de kendisini gördüm. Onunla bir araya geldim, kendisindeki sonluk

nianm gördüm. Binaenaleyh kendisinden sonra gelecek her veli, ona

dayanr. Nitekim Hz. Peygamber’den sonra bir peygamber olsayd

mutlaka Hz. Peygamber’e tabi olurdu. Buna örnek olarak, inecek oldu-

unda Hz. sa’y verebiliriz. O halde, bu Hatem’den sonra kyamet gü-

nüne kadar var olacak her velinin ona nispeti, Hz. Muhammed’den

sonraki peygamberin peygamberlikte Hz. Muhammed’e nispeti gibidir.

Bunlara örnek olarak bu ümmet içinde Hz. sa, lyas ve Hzr’ verebili-

riz.
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Hz. sa’nn indiindeki makamn sana açkladktan sonra, artk is-

tediini söyleyebilirsin: stersen tek bir kiiye ait iki eriat, istersen tek

bir eriat diyebilirsin.

VASIL
/

(Rahmani Nefeslere Ak Kalpler)

Nefeslere ak kalplere gelince; hayvan ruhlar, aradaki iliki nede-

niyle Rahmani nefeslere ak olmutur. Hz. Peygamber öyle buyurur:

‘Rahman’n nefesinin bana Yemen yönünden geldiini görmekteyim.’

Dikkat ediniz! Hayvani ruh, bir nefestir. Vatanndan çkarlp barna
ve yurduyla arama girilen kimse için bu nefes, Yemen yönündendi. Bu

nefeslerin asl, ona ak kalplerin nezdinde Rahman’m nefesidir. Öyley-

se, bu nefeste zorluklarn almas ve skntlarn giderilmesi vardr. Hz.

Peygamber öyle buyurur: ‘Allah'n esintileri vardr, siz de Rabbinizin

esintilerine hücum ediniz.’

Bu nefeslerin menzillerinin (konaklarnn) says, toplamlar üç yüz

otuzun üç yüz otuz ile çarpmnn sonucu kadar olan üç yüz otuz men-

zil içinde üç yüz. otuz nefese ular. Bu çarpmdan çkan ise, beeri

âlemde Hakkn er-Rahman isminden meydana gelen nefeslerin says-

dr. Benim örendiim, özellikle ifahilik mertebesinde olmak üzere, bu

miktardan iki yüz tane daha fazladr. O halde üç yüz otuz nefes ile be

yüz otuz menzili çarptnda, çarpmdan çkan say beeri âlemde

Rahman’n nefeslerinin saysdr. Onlardan her biri, bakas için deil

bu menzillere özgü ilahi tecelliden meydana gelmi bal bama ilahi

ilimdir. Bu nefeslerden bir koku duyan, onlarn saysn bilir.

Nefeslerin ehlinden insanlar arasmda tannan hiç kimseyi görme-

dim. Olanlarn çou, Endülüs ehirlerindendi. çlerinden biriyle Beyt-i

Mukaddes ve Mekke’de karlatm ve bir gün bir mesele hakknda ken-

disine soru sordum. Bana öyle yant verdi: ‘Bir ey koklar msn?’ Bu-

nun üzerine, onun bu makamdan olduunu anladm. Bana bir süre

hizmet etti. O esnada, babamn anne-baba bir kardei olan bir amcam

vard. Ad Abdullah b. Muhammed b. el-Arabî’ydi ki, sözü edilen ma-
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kam, maddi vc manevi olarak ondan gerçeklemiti. Biz bu yola dön-

mezden önce, ‘cahiliyyet’ zamanmda bu hali onda görmütük.

‘Allah hakk söyler ve o doruya ulatrr w>

YRM BENC BÖLÜM
,, •

Özel Bir Direin Bilinmesi. Dört Snf ilme Tahsis

Edilmi Kutuplarn Srlarnn Bilinmesi. Menzil

ve Menzillerin Srr. Âlemden Onlara Girenlerin

Kim Olduu?

lerin bir snr ve bir kayna (matla’) vardr.

Daha önce de bir zâhiri ve bâtn vard; onda toplanr

Tek hakikatte bir sr ki, say mertebelerinden baka

Kimse onu bilmez; onunla gerçekleir.

0 saylar izhar eden ve toplayandr.

Onun sayda imkan yoktur

Mecali dardr, bereketlidir.

Onun sureti ise parladnda aynalara bakan kii gibidir.

Mertebeleri çoalmay verdiinde kendisi çoalmaz-

Ve o tenzih ile engeller.

tyice incelersen, Hak da öyledir

Kendisiyle ve sizinle, yükselir ve alçalr.

Ey samimi dost, Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki: Bu direk
,

Hz. Musa’nn arkada Hzr’dr. Allah onun ömrünü günümüze dein

uzatmtr. Biz onu göreni gördük vc onun hali hakknda garip bir du-

rumla karlatk. öyle ki: eyhimiz Ebû Abbas el-Ureybi (r.a.) ile

aramda Hz. Peygamber’in çkacan müjdelemi olduu bir ahs hak-
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knda bir mesele cereyan etmiti. eyhim bana o ahs ‘Falan olu filan-

dr’ deyip ismen tandm bir ahs tarif etti. Ben o adam görmemi-

tim, fakat halasnn olunu görmütüm. Belki bu nedenle onun hak-

knda çekingen davrandm ve söz konusu adamn durumu hakknda

bilgim olduu için eyhimin onun hakkndaki ifadesini kabule yana-

madm. eyhin oku kendisine döndü ve içinde ac duydu. Henüz iimin

balangcnda bulunduum için, bunun farknda deildim.

eyhimden ayrlp evime gittim. Yolda tanmadm bir adamla

karlatm- Rana selam verdi. Selam, sevecen ve efkatliydi. Sonra öy-

le dedi:

-Muhammedi eyh Ebû Abbas’n falan kii hakknda söyledii eyi

dorula!’

Ebû Abbas’n zikrettii alsn adn söyledi, Ben de öyle dedim:

-Peki!

Maksadn anladm ve hadiseyi bildirmek için hemen eyhimin ya-

nna döndüm. eyh bana öyle dedi.

- Ebû Abdullah! Seninle iimiz var! Sana bir ey söylüyorum, akln

söylediime yatmyor, ta ki Hzr gelip ‘Falancann dediini dorula’

diyor. Benden duyup çekingen davrandn her konuda böyle bir olay

nasl tesadüf edecek k?’

Cevap verdim:

-Tövbe kaps açk!

Yant verdi:

-Tövbe kabul edilmitir.

Böylece karlatm adamn Hzr olduunu örendim ve eyhe

sordum: ‘O mudur?’ eyh ‘Evet, Hzr’dr’ diye cevap verdi.

Sonra bir keresinde daha onunla karlatm. Ben Tunus’un Mersd

ehrinde, denizde seyreden gemideydim. çimi bir korku kaplad. Ge-

midekiler uyumutu. Güverteye çktm ve denize baktm. Uzakta, ay

nda bir ahs gördüm. Dolunay gecesiydi. Adam, bana ulancaya

kadar su üzerinde yürüyordu. Karmda durdu ve bir ayan kaldrp

dierine dayand. Ayann altn gördüm, slanmamt. Sonra dier

ayann üzerinde durdu ve öbürünü kaldrd, o da slanmamt. Sonra

benimle, kendisindeki sözlerle konutu. Selam verdi (vedalat) ve dem-
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zin ortasnda bulunan aydnla doru ayrld. Aramzda iki milden da-

ha fazla mesafe vard ve bu mesafeyi iki veya üç admda katetmiti. O
aydnln üzerinde Allah’ tebih ederken sesini duydum. Belki de ey-

himiz, Cerrah b. Hamîs el-Kettânî -ki sûflerin büyüklerindendi ve

Mersâ Aydun’a balyd- doru gitmekteydi. Ben de o gecenin önceki

günü onun yanndaydm. ehre geldiimde, iyi bir adamla karlatm

ve bana öyle dedi: ‘Dün gemide Hzr ile gecen nasld, sana ne dedi,

sen ona ne dedin?’

Bu tarihten sonra, Bahr- Muhit (okyanus) sahiline seyahate çkt-

mda yanmda salihlern harikulade ilerini inkâr eden biri vard. Ben

ve arkadam, ykk harap bir mescide öle namazn klmak için girdik.

Anszn seyahat eden bir topluluk o mescitte bizim gibi namaz klmak

isteyerek yanmza geldi. çlerinde denizde benimle konuan ve Hzr
olduu söylenen o adam da vard. Ayrca içlerinde çok kymetli, ondan

daha faziletli biri vard. Daha önce onunla bir araya gelmitik ve ara-

mzda bir dostluk vard. Hemen ayaa kalktm ve ona selam verdim. O
da selamm ald ve beni görmelde sevindi. Namaz kldrmak için önü-

müze geçti. Namaz bitirdiimizde, imam çkt, ben de ardndan çk-

tm. mam mescidin kapsna yönelmiti. Kap bat yönündeydi ve

Bahr- Mhit’c Bekke diye isimlendirilen bir yere bakyordu.

Ben de, mescit kapsnn önünde onunla konumaya baladm. H-

zr olduunu söylediim adam bir anda mescidin mihrabnda bulunan

bir hasr ald. Onu yerden yedi kulaç yüksekliinde havaya yayp has-

rn üzerinde havada nafile namaz klmaya balad. Bunun üzerine arka-

dama ‘bu adam ve yaptn görüyor musun?’ dedim. Bana ‘ona git

ve sor
5
dedi. Arkadam ayakta braktm ve gittim. Namazn tamamla-

dnda, selam verdim ve u dizeleri söyledim:

Ak srryla hevasmdan (arzu gücü) uzaklat

Hevay yaratp ona boyun edirenin sevgisi uruna.

Ariflerin akllar akledilendir (makuldür)

Temiz olarak raz olduklar her olutan.

Arifler onun katnda saygndr

Yaratklar içinde ise halleri meçhul ve gizlidir.
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Bunun üzerine öyle dedi: 'Ey falanca! Gördüün bu ii, Allah’n

diledii kimseyle diledii ii yaptn örensin diye sadece u inkarc

için yaptm.’

Bu esnada, kerametleri inkâr eden arkadam göstermiti. O da,

mescidin sundurmasnda ayakta durmu bize bakyordu. Yüzümü in-

karc arkadama çevirdim ve öyle dedim:
1

-‘Ne diyorsun?

Yant verdi:

-Gördükten sonra ne söylenir ki?

Sonra mescidin kapsnda bekleyen arkadama döndüm. Onunla

bir saat konutum ve öyle dedim:

-Havada namaz klan u adam kimdir?

Daha önce onunla yaadm olay ise arkadama söylemedim. Ar-

kadam cevap verdi:

-Hzr’dr.

Ben de sustum. Cemaat ayrld, biz de Rûta’ya, Allah’a yönelen

salihlerin varmak istedii bir yere doru niyetlenerek ayrldk. Oras

Bahr- Muhit (okyanus) sahilinde Bukunsar ehrine yakn bir kasabay-

d.

Bu Direk ile aramzda gerçekleen hadise buydu. Allah bizi onu

görmekle yararlandrsn. Onun ledürmi ilimden ve âleme dönük rah-

metten, ancak kendi mertebesinde olana yaraan bilgileri vardr. Kuku-
suz Allah, onu övmütür.

eyhlerimizden biri, Ali el-Mütevekkil ve Ebû Abdullah Kadîbü’l-

bân’n arkadalarndan Ali b. Abdullah b. Cami’, Hzr ile bir araya

gelmiti. eyh, Musul dnda Mkla ehrinde kendisine ait bir bostanda

oturuyordu. Hzr, Kadîbü’l-bân’m huzurunda ona hrka giydirmi, o

da, Hzr’n giydirdii yerde ve giydirildii rarzda o hrkay bana giy-

dirdi. Daha önce Hzr’n hrkasn daha uzak bir yolla arkadamz
Takiyyüddin Abdurrahman b. Ali b. Meymun b. Âb et-Tevzerî’nin

elinden giymitim. O da hrkay, Msr bölgesinde eyhlerin eyhi,

Sadreddi bn Hameveyh’in dinden giymiti. Onn dedesi de, hrkay

Hzr'n elinden giymiti.
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Bu vakitten itibaren hrka giymeyi kabul ettim ve Hzr’n onu dik-

kate aldn gördüümde insanlara hrka giydirdim. Daha önce ise,

günümüzde bilinen hrkay benimsemiyordum. Çünkü bize göre hrka,

sohbet, edep ve ahlâklanmak demektir ve bu nedenle hrka giyimi ke-

sintisiz olarak Hz. Peygamber’e kadar gitmez. Bununla birlikte sohbet

ve edep mevcuttur ve o ‘takva elbisesi’ diye isimlendirilir.

Hal mensuplarnn alkanl udur: Onlar dostlarndan birinin i-

te eksildiini görüp halini yetkinletirmek istediklerinde, onu bu eyhle

bir araya getirirlerdi. Bu eyhle bir araya geldiinde, o halde eyhin

üzerindeki elbiseyi alr, onu çkarp halini yetkinletirmek istedii kiiye

giydirir. Böylece eyhin hali ona da nüfuz eder. Eksik olan ii kemale

erer. te bu, bizce bilinen ve muhakkik eyhlerimizden aktarlan (hr-

ka) gfyme’dir.

Sonra bilmelisin ki: Allah adamlar, dört mertebede bulunur. Birin-

ci ksm zahir, ikinci ksm bâtn, üçüncüsü hak, dördüncüsü matla’

mertebesine sahiptir. Allah yaratklarna peygamberlik ve risalet kapsn
kapadnda, peygamberine vahyetm olduu eyde insanlar için

‘Allah’tan anlama’ kapsn brakmtr. Hz. Ali öyle derdi: ‘Allah’n

peygamberinden sonra vahiy kesilmitir. Geride kalan, Allah’n bu Ku-

ran hakknda kiiye verdii anlaytr.’ Dostlarmz-keif ehli, Hz. Pey-

gamberden gelen bir rivayetin doruluunda görü birliine varmtr.

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Her ayetin bir zahiri, bir bâtn, bir

haddi ve bir matla ’ vardr.’ Bu mertebelerden her birinin adamlar ol-

duu gibi bu gruplardan her birinin de bir kutbu vardr. Bu kefin fele-

i, ite o kutbun etrafnda döner.

(Hicrî) Be yüz doksan be ylnda Gmata-Bâa’l eyhimiz Ebû
Muhammed Abdullah e-ekkâz’m huzuruna girmitim. eyh, bu yolda

karlatm en büyük eyhlerden biriydi ve kendi yolunda çalmada
onun benzerini görmemitim. Bana öyle dedi: ‘Adamlar dörttür:

Birincisi ‘Allah’a verdikleri sözü yerine getirenlerdir .’s Bunlar zâhir

adamlardr. ‘kincisi ticaret ya da al-veriin Allah’ zikretmekten alkoya-

mad kimselerdir m Bunlar bâtn adamlardr ve Hak ile oturanlardr.

stiare onlarn iidir. Üçüncüsü Araf adamlardr. Onlar had

adamlardr. Allah öyle buyurur: ‘Ara/ üzerinde adamlar vardr.™ On-

lar, koku ve ayrm ehli, niteliklerden arnm kimselerdir. Dolaysyla
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hiçbir nitelie sahip deillerdir. Onlardan biri, Ebû Yezid El

Bestam’ydi. Baka bir grup ise, Hak kendilerini davet ettiinde hemen

davete uymak için bir eye binmeden yaya gidenlerdir: ‘nsanlara haca

ilan et, sana yaya gelirler.
,S4 te bunlar, matla’ adamlardr.

Zahir adamlar mülk ve ehadet âleminde tasarruf sahibi olanlardr.

Onlar, eyh Muhammed b. Kâid el-Evânî’nin iaret ettii kimselerdir

ve bu makam, Bilge-eyh Ebu’s-Suud b. e-ibl el-Badadî’nm Allah

karsnda edebin gerei olarak terk ettii makamdr. Badat’l Ebu-1-

Bedr et-Temâkî bana öyle aktard: ‘Muhammed b. Kâid el-Evânî -ki

Efrad’dan idi- ad geçen Ebu’s-Suud ile bir araya geldiinde kendisine

öyle demi:

-‘Ebu’s-Suud! Allah memleketi (dünyay, âlemi) benimle senin

aranda taksim etti. Sen niçin kendi bölgende benim yapnm gibi tasar-

ruf etmiyorsun ki?’

öyle yant vermi:

-bn Kâid! Ben kendi paym sana baladm. Biz, admza tasarruf

etsin diye, ii Hakka braktk.’

Ebu’s-Sud’un dile getirdii düünceye u ayette iaret vardr:

‘O’nu vekil edininf
ss Böylece Allah'n emrine baland.

Ebu’l-Bedr öyle dedi: ‘Ebu’s-Suud der ki: ‘Bana on be yldan beri

-bu sözü söyledii tarihten itibaren- âlemde tasarruf imkan verildi de

onu braktm ve ondan hiçbir ey bende görülmedi.’

Bâtn adamlar, gayb ve melekût âleminde tasarruf sahipleridir.

Onlar, diledikleri ilerde yüce ruhlar himmetleriyle indirebilir. Burada,

meleklerin ruhlarn deil, yldzlarn ruhlarn kastetmekteyim. Bunun

nedeni, meleklerin makamnn gerektirdii ilah kaynakl güçlü bir en-

geldir ki Allah bunu Cebrail’in Hz. Muhammed’e söyledii bir ifade-

sinde bize bildirmitir: ‘Biz ancak senin Rabbinin emriyle ineriz

™

nii

Rabbnin emrine bal olan kimseye herhangi bir özellik etki edemeye-

cei gibi söz konusu özellik sayesinde de inmesi mümkün deildir.

Evet, yldzlarn ruhlar, isimler, tütsüler ve benzeri eylerle indirilebilir.

Çünkü manevi bir initir ve bu inite bir takm suretler gören kimsenin

gördüü ey, hayalidir (suretlerdir). Çünkü yldzlarn kendileri, gökte-

ki mekânlarndan ayrlmaz. Fakat Allah, onlarn olu ve bozulu âle-

minde nlarnn yansd yerlerde konuyu bilenlerde olaan tesirler
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yaratr. Örnek olarak, su içince kanmay, yiyince doymay, mevsimi

geldiinde yamurun yamas ve güneli havayla tohumun yeermesini

verebiliriz. Bu durum, her .evi bilen hikmet sahibinin koyduu hikmet-

tir. Böylece, indirilen kitaplarn iç anlamnda, temiz sayfalarda, bütün

âlemin sözlerinde, harflerin ve isimlerin diziliinde bakalar için olma-

yacak eyler ilahi bir belirlenim olarak bu kimseler için açlr.

Had adamlar ise, ate kaynakl ruhlar âleminde tasarruf sahibidir.

Oras, berzah ve ceberut âlemidir -çünkü o âlem cebr (zorlama) altn-

dadr. Baksanza! O âlem, kuyruklu yldz ve göktalarnn otoritesi al-

tnda ezilmitir. Dolaysyla Allah, onlar ancak hemcinsleriyle ezmitir.

Bu adamlar, söz konusu eylerin ruhlarn indirme ve hazr bulundurma

ilmine sahiptir. Onlar, Araf adamlardr. Araf, cennet vc cehennem ara-

snda engelleyici bir sur ve berzahtr. ‘Onun içi rahmet, d azaptr/

Araf, mutlular ve bedbahtlar diyar, baka bir ifadeyle Hakla görenler

ile O’ndan perdelendiler arasndaki bir snrdr.

Söz konusu insanlar, bu sûru bilmekle insanlarn en mutlulardr.

Onlar, her iki zt arasndaki mevhum çizgiyi göriir. Örnek olarak

‘ikisinin arasnda berzah vardr, birbirine kavumazlar587 ayetinde zikredi-

len durumu verebiliriz. Böylece smrlar amazlar. Onlar, her eyi kap

sayan rahmetin adamlardr. Onlar her mertebeye girebilir ve onu ö-
renebilir. Onlar, aklî ve duyusal varlklardan her birinin baka bir varlk-

tan farkllamasn salayan nitelikleri bilen kimselerdir.

Matla’ adamlar ise, ilahi isimlerde tasarruf sahibi olan kimselerdir.

Bu sayede ilahi isimleri vc Allah’n onlardan dilediklerini indirebilirler.

Bu özellik baka kimsede yoktur. Onlar, ilahi isimler vastasyla üç sn-

fn tasarrufu altnda bulunan her eyi indirebilir. Söz konusu üç snf,

had, bâtn ve zahir adamlardr. Onlar insanlarn cn büyüklendir. On-

lar, Melârmlerdir. Bu onlarn gücündedir. Yine de bu durumdan hiçbir

ey kendilerinde görünmez. (Daha önce ad geçen) Ebu’s-Suud ve ben-

zeri kimseler onlardandr. Onlar ve sradan insanlar, acizlik göstermede

ve alkanlklara göre davranmada eittir.

Ebu’s Suudün b adamlar içinde ayrcalkl yeri vard; hatta onla-

rn en büyüklerinden biriydi. ifahen aktardna göre, Ebu’l-Bedr

onun öyle dediini duymu: ‘Allah ehlinden bazlar, hatrayla (kalbe

gelen düünceler) beraber olmad halde, onun hakknda konuur.’
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Yani, kendisine elik eden hale dair bilgisi olmad gibi onu tanmla-

may da amaçlamaz. Ömer el-Bezzaz, Ebu’l-Bedr ve bakalar bu eyhin

halini bize nitelediklerinde, onun Allah adamlarndan bu yüce snfn

haliyle paralel gittiini gördük. Ebu’l-Bedr öyle dedi: ‘Ebu’s-Suud

baka hiç kimseden duymadm msra sürekli tekrarlard:

Ayan ölüm batana yerletirdi

Dedi ki ona: Tabannn altndaki yeniden dirilitir

öyle derdi: ‘Be vakit namaz ve ölümü beklemekten baka bir ey

yok!’ Bu sözün altnda büyük bir bügi yatar. Yine öyle derdi: ‘Allah

karsnda adam, evcil bir ku gibidir: dolu bir az, koan bir ayak.’

Bütün bunlar, adamlarn Allah karsndaki hallerinin en büyüüdür.

Çünkü adamlarn büyüü, her mertebeye o mertebenin hak ettii eye

göre davranan kimsedir. Bu dünyaya ise, bu eyhin zikrettii tarzda

muamele edebilir. Binaenaleyh bu dünya âiemmde bir adamdan baka

tarzda bir muamele meydana gelirse, orada bir nefsin bulunduu anla-

lr ki bu kaçnlmazdr. Bazen çii, kendisinden ortaya çkan davranta

emredilen olabilir. Emredilenler, resul-peygamberlerdir. Bazen, vârisle-

rin dc belirli bir vakitte bu konuda bir durumlar olabilir. Bu gizli bir

tuzaktr. Çünkü o, insann uruna yaratlm olduu kulluk makamn-

dan ayrlmadr.

Menzil ve menzillerin srr ise, Hakkn her eyin suretinde tecelli

ederek görünmesidir. Haklan bir eye tecellisi olmasayd, onun ‘ev

oluu’ ortaya çkmazd. Allah öyle buyurur: ‘Biz bir eyin olmasn

istediimizde ona ol deriz™ Burada ‘onu istediimizde’ (ifadesi) söz ko-

nusu eyi var etmeye dönük ilahi yönelitir. Ardndan öyle buyurdu:

‘Ona ol deriz.’ O eyin Hakkn hitabn duymas, onun olumasnn ta

kendisidir. Bu durum, bir saysnn say basamaklarna yaylmasna ben-

zer. Bir saysnn.o basamaklarda var olmasyla, sonsuz saylar ortaya ç-

kar. Bir, say basamaklarnda var olmasayd saylar ortaya çkmayaca
gibi isimleri de olmayacakt. Bir, sav mertebesinde kendi adyla ortaya

çksayd, çkt mertebedeki saynn varl ortaya çkmazd. Dolaysy-

la bir’in adyla baka bir saynn varl asla bir araya gelip iki, üç, dört,

be vs. -sonsuza dek- denilemez. Belirli bir saydan bir çkarldnda
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da, o saynn ad gider ve hakikati kaybolur. O halde bir, zat gerei sa-

ylarn varln koruduu gibi ayn zamanda adyla onlar yok eder.

Kadîm dediinde de, sonradan var olan silinirken Allah dediinde

âlem yok olur. Âlemi Allah’n korumasndan ayrdnda, âlemin varl

olamaz ve yok olur. Allah’n korumas âleme yayld sürece, âlem

mevcuttur. Öyleyse Allah’n zuhur ve tecellisiyle âlem varln sürdü-

rür. Dosdarmz bu görütedir ve bu, peygamberlik yoludur. Kelamc

-

lardan E’arîlcr dc bu görütedir. Onlar, arazlarn kendileri bakmndan

yokluunu kabul eder. Âlemin her nefeste bekasmda Allah’a muhtaç

olmas bu sayede geçerli olur. Allah ise, sürekli yaratcdr. Onlarn d-

ndaki aklclar adna (peygamberlik yolu olan) bu makam geçerli de-

ildir. Aklclardan bir topluluk, bana filozoflardan bir grubun da bu

görüe ulatm bildirmiti. Ben dc bn Seyyid Batalyevsî’nin bu ko-

nuda yazd kitabnda onu görmütüm.

‘Allah hakk söyler ve doruya ulatrr.’

YRM ALTINCI BÖLÜM
Remiz Kutuplarnn Bilinmesi. Onlarn Srlar ve Bu

Yoldaki Bilgilerinden Baz Parltlar.

Dikkat edin! Remizler doru delildir

Kalpte gizli manaya

ki âlem de O’nun için remiz ve simgedir

Kullar çarlsn diye.

Simgeler olmasayd, söz küfür olurdu

îki âlimi inada sürükleyen

Onlar remiz’i hesaba katm ve benimsemiler

Kan dökmeyi.ye bozgunculuu
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ayet i ortaya çkm olsayd, ne yapardk

Kendisine istinat ettiim bir örtü olmakszn

Bedbahtlk bizimle var olurdu, kesin olarak

Kyamet günü, dirilite de

Fakat el-Gafûr bir örtü yerletirdi

Dümanlara ramen bizi mutlu etsin diye

Ey samimi dost, Allah seni Ruhu’Ekuds ile desteklesin ve anlay

versin, bilmelisin Ici: Remiz ve simgeler (lugazlar), dorudan deil,

remzi ve simgeledikleri ev nedeniyle amaçlanr. Onlarn Kuran’daki

yeri, itibar (bir eyden bakasna geçmek, yorum) ifadesinin geçtii her

yerdir. Buna u ayette dikkat çekilmitir:
c

Bu örnekleri insanlara veri-

riz.
m Örnekler, kendilerinden dolay verilmemitir. Onlar, örnek yapl-

dklar ey anlalsn diye zikredilir. Örnek olaraku ayeti verebiliriz: ‘O,

gökten su indirdi de vadiler kendi hacimlerince sel olup akt. Bu sel, üste ç-

kan bir köpüü yüklenip götürdü. Süs veya (dier) eya yapmak isteyerek

atete erittikleri eylerden de buna benzer köpük olur, ite Allah hak ile bât-

la böyle misal verir. Köpük atlp gider. nsanlara fayda veren eye gelince, o

yeryüzünde kalrA10 Böylece onu adeta batl yapmtr. Nitekim ‘batl yok

olucudurm buyurmu, ardndan öyle demitir: ‘insanlara fayda veren ey

ise yeryüzünde kalr.’ Bu ise, gerçek için verilmi örnektir. 'te Allah böy-

le örnekler verir™ Baka bir ayette öyle buyurur: ‘Ey basiret sahipleri,

ibret alnz.*
93 Yani arp bu tanmla gerçekte kastettiim eye geçiniz

ve intikal ediniz. ‘Çünkü onda basiret sahipleri için ibret vardr™ bret,

vadiyi geçtiinde söylediin abertü el-vadiye ifadesinden türetilmitir.

aret ve ima’nn durumu da böyledir. Allah peygamberi Zekeriya'ya

öyle der: ‘insanlarla üç gun boyunca sadece remizle konu.’95 Yani iaret

ile konu. Meryem kssasnda, Hz. Meryem Rahman’a üç gün konu-

mayacana dair adak adaynca, ‘Ona iaret etti™ buyrulmuum

Bu ilmin, kymetleri büyük adamlar vardr. Ezel srr, ebed srr,

hal, hayal, rüya ve berzahlar srr onlarn srlarmdandr. Bu gibi ilah

nispetler, onlara aittir. Harfleri ve isimleri bilmenin özellikleri, doal

âlemde bileik ve tekil her eyin özelliinin bilinmesi onlara aittir. Sözü

edilen ey, bilinmeyen doadr.
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Ezel srrnn bilgisine gelince, bilmelisin ki: Ezel, kendisiyle nitele-

nen kimseden ‘ilk olmay’ nefyetmek demektir. O, ilah olmas

yönünden Allah’n niteliidir. lah olmas yönünden ilk olu kendisin-

den nefyedildiinde, el-Mütekellim (konuan) olmas bakmndan, ken-

disini adlandrd bütün isimler ile ezeli olarak isimlendirilmitir. Allah

bilen, diri, irade eden, güç yetiren, duyan, gören, konuan, yaratan,

meydana getiren, suret veren ve sahip olandr. Allah daima bu isimler

ile isimlendirilmitir ve snrlamann ilkli kendisinden efyedlmtir.

Allah duyulan duyar, görüleni görür vb. Duyulan mümkün eylerin ya

da görülen eylerin hakikaderi var deil, yoktur. Allah onlar ezeli ola-

rak bildii gibi ezeli olarak da görür. Ayn zamanda, ezeli olarak ayrt

eder ve ayrtrr. Söz konusu eylerin ne zihinde ne dta varlklar var-

dr, bilakis onlar, imkan mertebesinde sabit hakikatlerdir. Onlar için

imkan (olabilirlik), kendileri halamndan ezeli olduu gibi bu özellik

onlar için imdi de ve sonsuza kadar da böyle sürer. Onlar, hiçbir za-

man kendileri nedeniyle zorunlu olup da sonra mümküne dönümemi-

tir. Ya da, imkansz idiler de sonra mümküne dönümü deillerdir. Bi-

lakis, Özü gerei varln zorunluluu ezelde Allah’a ait olduu gibi

âlemin mümkün oluunun zorunluluu da ezelidir. Öyleyse Allah, ken-

di mertebesinde en güzel isimleriyle isimlenmi ve onlarla nitelenmitir.

el-Evvel’in Hakka nispeti, el-Âhir, ez-Zâhr ve el-Bâtn’n nispet

edilmesi gibidir. Binaenaleyh söylenemez: Allah u nispete göre el-

Evvel iken ayn nispete göre el-Âhir deildir. Çünkü mümkün, varille ve

yokluunda varl zorunluyla irtibatldr. Söz konusu irtibat, var olu-

unda O’na muhtaçlk irtibatdr. Allah kendisini var etse bile mümkün,

sürekli imkan halindedir. Yok olsa bile, imkan halinden ayrlmaz. Yok-

luktan sonraki d varlnda oiu imkan halinden uzaklatracak bir

özellik mümküne eklenmedii gibi âlemi yaratnda da özü gerei sa-

hip olduu varlnn zorunluluundan kendisini çkaracak bir nitelik

‘varl zorunlu olan’a eklenmez. Hak ancak böyle düünülebildii gibi

mümkün de ancak öyle düünülebilir.

Bunu anladnda, hadislik (sonradan var olmak) ve kadimliin an-

lamn örenmisindr. Bunu örendikten sonra ise, istediini söyle!

Binaenaleyh bir sonu varsa, âlemin ilk ve son olmas göreli bir durum-

dur. Varlkta ise, her anda âlemin bir sonu olduu gibi ayn zamanda

keif ehline göre âlemin bir bitimi de vardr. Sofistler bu konuda kendi-
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Lerine katld gibi E’arîler de ‘arazn iki anda kalmayaca’ görüüyle

onlara katlr. Âlemde ilk olan, daha sonra yaratlana göre ilk olduu

gibi sonra olan ise, daha önce yaratlana göre sonradr. Allah isminin el-

Evvel, el-Ahr, ez-Zahir ve el-Bâtu isimlerine bal anlam ise böyle

deildir. Hak ile âlem arasndaki bu farkllk, âlemin çoalmas, Hakkn

ise bir olup çoalmayndan kaynaklanr. Allah’n bizim için ilk olmas

da geçerli deildir. Çünkü O’nun mertebesi, bizim mertebemize uygun

deildir. Bizim mertebemiz ise, onun ilk oluunu kabul edemez. Mer-

tebemiz Hakkn ilk oluunu kabul etseydi, bizim hakkmzda ilklik ismi

imkansz olur, bunun yerme bize O’nun ilklii karsnda ikinci ismi ve-

rilirdi. Hâlbuki biz, Allah karsnda ikinci deiliz. Allah böyle bir ey-

den münezzehtir. Dolaysyla Allah bizim nedenimizle ilk deildir. Bu

nedenle O’nun ilk oluu, son olmasnn ayndr.

Bu alg düzeyine ulamak son derece çetin olduu gibi tecellinin ve

doru düüncenin verdii ilahi ilimlerle ainal olmayan kimsenin onu

tasavvur etmesi güçtür. Ebû Said el-Harrâz u sözüyle buna iaret et-

mitir: ‘Allah’ lci zdd birletirmesi özelliiyle bildim.’ Ardndan u
ayeti okumutur: V Evveldir, Ahirdir, Zahirdir ve Bâtndr'97

Ezel srrm ve ou olumsuzlayc bir nitelik olduunu açklam

olduk.

(Ebed’in Anlam)

Ebed, (nitelii olduu kimseden) ‘son’lugun nefyi demektir: Din

bakmndan, mümkünün son olmas nefyediidii gibi -çünkü zamansal

varlklarn sralanna göre ilk olmada da akledilir ve mevcuttur- bu de-

erlendirmeyle âlem hakknda da lk ve son denilemez. kinci deerlen-

dirmeyle ise, ilktir ve iki farkl nispetle sondur. Bu durum, Allah’ bilen-

lere göre, bu iki nispetin Hakka veriliinden farkldr. Halin özellii ise,

devamllktr. Devamlln ne balangc ne sonu vardr. Hal, varolan

her eyin ayndr.

Remiz çillinin bildii srlarn bir ksmm açkladm, çounu ise

söylemedim. Çünkü onun kaps genitir. Rüya, berzah ve ilahi nispet-

leri bilmek bu kabildendir. Bunlar hakknda konumak uzun sürer.

Onlarn harf ve isimlere dair ilimlerine gelince, bilmelisin ki harfle-

rin kimi özellikleri vardr. Bu meyanda harfler üç çeittir. Bir ksm, ra-
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kamsa! harfler, ikinci ksm lafz harfler, üçüncü ksm ise
czihe

getirilen
5

harflerdir. Bununla insann vehmine ve hayaline getirip suret

verdii harfleri kastetmekteyim, insan, ya rakamsal harfleri veya lafzî

harfleri zihnine getirir. Harflerin baka bir mertebesi yoktur. Yaz veya

telaffuz ile yaplan eyin ayns, harfin zihinde canlandrlmasyla yaplr.

Telaffuz harfleri, sadece isimler olabilir, te bu, isimlerin özellikleridir.

Rakamsal harfler ise bazen isim olmayabilir.

Bu ilmin uzmanlan, tek harf hakknda görü ayrlna dümütür.

Acaba tek harf, etkin olabilir mi, olamaz m!1

Bir grubun bunu reddet-

tiini gördüm. Bu gibi konularda onlarla tarttmda, görülerindeki

doruluk ve yanllklar kadar ifadedeki eksikliklerini ele kendilerine

bildirdim. Baz bilginler, tek harfin etkinliini kabul eder. Bunlar da,

tpk reddedenler gibi, bir yandan yanlrken dier yandan doru düü-

nür. Bir grubu gördüm, kendilerine yanlg ve isabet noktalarn bildir-

dim, onlar da, dierleri gibi, söylediimi kabul ettiler. Her lci gruba

unu söyledim: ‘Size açkladm üzere, bu konuda bildiiniz eyleri

deneyiniz.’ Onlar da, iin söylediimiz gibi olduunu gördü ve sevindi-

ler. Ben, bir harften benden herhangi bir eserin ortaya çkmayacana

dair yemin etmemi olsaydm, hiç kukusuz onlara bu konuda alacak

iler gösterirdim.

ster rakamsal ister telaffuz edilen harf olsun tek harf, kendisiyle

amel eden kii lafz veya rakamda hayalen zihninde canlandrmaktan

yoksun kaldnda, harf amel ermez. Tek harf ile birlikte zihinde can-

landrmak da varsa, bu durumda tek harf amel eder. Çünkü bu durum-

da harf, aklda canlandrma ile söyleme veya rakamdan olumutur. Ad
geçen her iki grup, tek harf ile birlikte ‘zihinde canlandrma’ni etkisin-

den habersizdi. Söz gelimi, tek harf ile beraber zihinde canlandrmann

tesadüf etmesiyle tek harf ile amelin gerçekletiini gören kimse,

‘zilimde canlandrma’dan habersiz kalm ve ameli tek harfe nispet et-

mitir. Zihinde canlandrma olmakszn, sadece telaffuz veya yaz tesa-

düf edip tek harf amel etmemise, bu durumda kii tek harfin etkin

olamayacam iddia etmitir. Hiç kimse ‘zihinde canlandrma’nu anla-

mn kavrayamamtr. Bunlar, lci Vav ve benzen gibi, bileik harf örnek-

leridir. Bu konuya dikkatlerini çektiimizde, bunu tecrübe ettiler ve doru

olduunu gördüler. Söylediim, akla ve eriata göre, geçerli bilgidir.
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Lafzî harflere gelince, onlarn amelde kimi mertebeleri vardr: Baz

harfler, dierlerine göre, daha genel ve daha etkindir. Bu mevanda Vav,

etki itibariyle harflerin en genelidir. Çünkü Vavkla bütün harflerin gü-

cü bulunur. He ise, amel itibariyle harflerin en zayfdr. Bu iki harf ara-

snda bulunan harfler, el-Mebâdl ve'l-Gâyât fîmâ Tetezammenekû

Hurûfu’l-Mu’cemi mine’l-A’câibi ve’l-Ayât kitabmzda ortaya koyduu-

muz üzere, kendi mertebelerine göre amel eder.

(Harfler ilmi Velilerin ilmidir)

Harfler ilmi, velilerin ilmi diye isimlendirildii gibi, öte yandan

varolanlarn hakikatleri onunla ortaya çkar. Baknz! Hak bu konuya
coP sözüyle dikkat çekmitir. Böylelikle

colu:

harflerden meydana geldi.

Bu nedenle Hakim ct-Tirmizi, harfler ilmini velilerin ilmi saymtr.

Tek harfin amel etmesini imkansz sayan kimse de bundan hareket et-

mitir. Çünkü ilahi iktidarla birlikte var etmede tek harfin gelmediini,

bilakis üç harf ile geldiini görmütür (kün; kef, vav ve nun harfleri)

.

Bir görünmeyen iki de görünen harf. Oluan ey tek ise böyledir. Bir-

den fazla ise, üç harf de ortaya çkar. te bu, bu bölümde zikredilen

adamlarn ilmidir.

Bu nedenle bu bilgi sahiplerinin çounun yapt cedel olmu, bu

konuda yanlm ve doruyu bulamamlardr. Bunu kastl yapp yap-

madklarn bilemiyorum. Belki nisanlar bu sanat hakknda bügisiz b-

rakmak için kastl yaptlar veya bu sanat bilmiyorlard ve sonradan ge-

len harfler hususunda öncekinin yöntemini takip etmilerdi. Cafer es-

Sadk’n bir örencisi ve bakalar bunu ileri sürmütür.

te harflerin doalar hakkndaki cetvel udur:

(Harflerin Doalar Cetveli)

Scak Souk Kuru Ya

Elif Ba Cim Dal

He Vav Ze Ha

T Ya Kef Lam

Mim Nun Sin Avn

Fe Sad Kaf Ra

Te Se H
Zel Dat Z mm
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Scaklk cetvelinde bulunan her harf scak; soukluk cetvelinde bu-

lunan her harf souktur. Ayn ey, kuruluk ve yalk için de gcçerlidir.

Bu diziliin her ilemde isabet ettiini görmedik. Bilakis bu dizili, tpk
‘vefik* saylar gibi tesadüfen amel eder.

Bilmelisin ki: Harflerin bu özellikleri srf harf olmalarndan kay-

naklanmaz. Bu özellikler, ayn zamanda bir takm
'

ekiller olmalar

yönünden onlara aittir. Baka bir anlatmla, ekil sahibi olmalar

yönüyle özellik elde aittir. Bu nedenle kalemlerin deimesiyle

harflerin amelleri de deiir. Çünkü .ekiller deimitir. Rakamsal

harflere gelince, onlarn ekilleri, gözle görülür. Onlarn d varl

meydana gelip ruhlar vc zatî hayatlar kendilerine elik ettiinde, bu

harfe ait özellik, onun ekline ve ruhuyla birleimine ait olur. Aym
ekilde, ekil iki veya üç veya daha fazla harften meydana geldiinde tek

bana harfin sahip olmad ruhtan farkl baka bir ruh ekle ait olur.

Bu ruh gider ve harfin hayat kendisiyle kalr. ekil, tek ruhun dnda
onu idare edemez. Bu tek harfin ruhu ruhlar ile beraber berzah âlemine

göçer. Çünkü eklin ölümü, silinerek yok olmasdr. ki üç veya daha

fazla harften meydana gelen bu ekil ise, tpk benzeri olmakla beraber

Ömer’in Zeyd’in ayn olmay gibi, bileik olmayan ilk harfin ayn de-

ildir

Lafz harflere gelince, onlar havada ekillenir. Bu nedenle, söyleye-

nin dile getirdii surete göre kulaa ular. Harfler, havada ekillendi-

inde, ruhlar da onlarla beraber var olur. Hava, sürekli olarak, o harf-

lerin ekillerini korur. Bununla beraber onlarn ameli ortadan kalkar.

Çünkü harflerin amelleri havada ilk ekillendikleri esnada meydana ge-

lir, ardndan dier ümmetlere karr. Böylece onlarn ii rablerini tebih

olur ve yüksee çkarlar. ‘Bütün güzel sözler O'na yükselir™ Kast edilen,

inkâr kelimesi olsa bile, Allah’ tebih eden bir ekil olmas yönünden

kelimenin eklidir. Kelime inkar kelimesiyse, vebali kelimeye deil söy-

leyene döner. Bu nedenle arî (Hz. Peygamber) öyle buyurdu: ‘nsan

nereye gideceini hesap edemedii, Allah’ öfkelendirecek bir söz söy-

ler. Bu söz nedeniyle de atee düer...’ Böylece cezay, (kelimenin ken-

disine deil) onu söyleyene vermitir.
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Allah’n yüceltilen, övülen, takdis edilen, mushaflarda yazlan, Al-

lah’a yaklamak niyetiyle okunan sö^u elimizdedir. Yahudi ve Hristi-

yanlarn Allah hakknda söyledikleri küfür ve sövgülerin tamam on ki-

tapta bulunur. Onlar veballeri, söyleyene dönmü olan küfür kelimele-

ridir. Bu kelimeler kyamet günü sahiplerinin azap ve nimetlerini üst-

lenmek üzere kendi kaplarnda kalrlar.

Havadaki bu lafzî harfler, var olduktan sonra bir daha ölmez. Ra-

kamsal harfler ise böyle deildir. Çiinkii rakamsal harfin ekli ve rakam-

sal kelime, bakalama ve deimeye konu olur. Çünkü o, bunu kabul

eden bir makamdadr. Lafzn ekilleri ise, deimeye konu olmayan bir

makamdadr ve bunn için deimeyen bir süreklilikleri vardr. Bu ne-

denle bütün hava, âlemin sözleriyle doludur. Keif sahibi onu bilfiil var

olan suretler olarak görür.

Zihinde canlandrlan harfler de bakîdir. Çünkü onlarn ekillerinin

varl, duyuda deil, berzahta bulunur. Onlarn fiilleri, dier harflerin

fiillerinden daha güçlüdür. Fakat onlarn zihinde canlandrlmasnn gü-

cü ortaya çkp onu canlandran kii kelimeyle birleip bakasna yer b-

rakmayacak hale geldiinde, harfin özelliini örenir. Böylece onun

eserini de görür. te bu, ‘himmet vastasyla tesire’ (fiil bi’l-himme)

benzer. Onun verdii özellii bilmezse, varlkta fiil meydana gelir ve

onun bu fiile dair bilgisi olmaz. Her mertebede harflerin ekilleri de

böyledir.

Zihinde canlanan harf ile etki, konuyu bilmeyen baz kimseler tara-

fndan, himmet ve doruluk vastasyla etki diye isimlendirilmitir. Hâl-

buki i böyle deildir. Yine de himmet, zihinde canlanan eklin ayn

deil canlandrlan harfin ruhu olabilir. Bu mertebe, lafz vc rakam ola-

rak bütün harfleri içerir.

ekillerin özelliklerini örendiinde, (unu da bilmelisin ki) onlar

yazan veya telaffuz eden kii için harflerle etki meydana gelir. Harfle ir-

tibatl edilginlikleri belirlememi ise bunu bilemez. Kukusuz bir ayeti

okuyup -bilgisi olmad halde- garip bir etkinin gerçekletiini gören-

lere tank olduk. Söz konusu kii zeki biriydi. Tekrar ayeti okumaya

balam ve etkinin hangi ayete özgü olduunu tespit etmek istemitir.

Ayeti okumaya ve düünmeye balam, ta ki etkinin ait olduu ayetle

karlam, onu görmü, tekrar okumu, fakat bu etkiyi duymamtr.
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Tam olarak örenebilmek için okumay yinelemi ve bulduu ayeti bu

edilginlie ait görmütür. Böylece her ne zaman o edilginlii görmek

istese, bu ayeti okumu ve bu sonuç meydana gelmitir.

Harfler ilmi, özünde deerli bir ilimdir. u var ki, onun tehlikele-

rinden uzak durabilmek güçtür. En iyisi onu aramamaktr. Çünkü o Al-

lah'n velilerine genel anlamda ayrd ilimdir. Baz kimseler, bu ilim-

den biraz örenmi olsalar bile, .Salih insanlarn ulatndan farkl bir

yolla onu örenmilerdir. Bu nedenle bu ilme sahip olan kii, onunla

mutsuz olur, mudu olmaz.

Allah, bizi Allah’ bilenlerden eylesin. ‘Allah hakk söyler ve doru
yola ulatrr.’

YRM YEDNC BÖLÜM
'Ula, Ben de Sana Kavumaya Niyetlendim'

fadesinin Muhataplar Olan Kutuplarn Bilinmesi. Bu,

Nurânî Âlemden Bir Menzildir.

k olmasayd, gözler ulaamazd

Görülen eylerin varlna, ve onlar göremezdi

Hak olmasayd, akllar ulaamazd

lerin hakikatlerine, ve onlar anlamazd

Akllara kendilerine yabana ve zt zatlar

Sorulduunda, onlar inkâr ederler

Derler ki: 'Tek bir zattan bakasn bilemedik

Yaratlm zatlara yardm eder ve onlar izhar eder

O Zat, bir mana, biz ise onun için harfleriz

Her ne. zaman ki bir i belirler, onu ifade ederler
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Ey samimi dost, Allah inayetiyle seni korusun, bilmelisin ki: Allah

yüce kitabnda öyle buyurur: ‘Allak kendisini seven, O’nun da kendilerini

sevdii bir grup getirecektir.
w Böylece Allah, kullarm sevmeyi onlarn

kendisini sevmesinin önüne koymutur. Baka bir ayette ise öyle buyu-

rur:
cDua edenin yakarlarna her zaman karlk veririm, öyleyse onlar da

Bana karlk versinler.
noa Burada kendisine dua ettiimizde duamza

karlk vermesini, bizi çardnda çarsna karlk vermemizin önü-

ne koymu, dua etmeyi (isticabe) kullara izafe etmitir. Çünkü o. Hakka

izafe edilen icabetten (kulun duasna karlk vermek) daha mübalaal

bir kalpta gelmitir. Bunun nedeni, Hakk kulun duasna karlk ver-

mekten engelleyecek kimse olmad gibi pekitirmenin de bir anlam-

nn olmaydr. nsann Allah’n çarsna karlk vermesinin ise, pek

çok engeli vardr. Bu engeller arzu gücü, nefs, eytan ve dünyadr. Bu
nedenle insana, (mübalaa anlam tayan) isticabe etmek emredilmitir.

Çünkü bu kelimenin geldii istifal bab, icabet kelimesinin geldii ifal

babndan daha mübalaal anlam tar. Söz gelimi (istifal babndan ge-

len) istihraçtaki mübalaa nerede, (ifal babndan gelen) ihraç kelime-

sindeki anlam nerede!

Bu nedenle âlem, fiillerinde Allah’tan yardm ister. Allah’n ise,

herhangi bir yaratlmtan yardm istemesi mümkün deildir. Allah, bi-

ze öretmek niyetiyle öyle buyurur:
‘

Ancak senden yardm dileriz."
01 Bu

meyanda öyle denilmitir: ‘Kavu, kukusuz ben de, sana niyetlendim.’

Burada Allah’n iradesi, öne geçmi ve öyle buyurmutur; ‘Kavu.’ Ka-

vumaya çaltnda ise, bu gayretin Haklan sana kavumasnn ta ken-

disidir. Bu nedenle onu bir amel deil, niyet yapmtr.

Hz. Peygamber kutsi bir hadiste Rabbinden öyle aktarmtr: ‘Ba-

na bir kar yaklaana ben bir kulaç yaklarm.’ te bu, özel yaknlktr

ve sayesinde Haklca yaknlalan amel ve hallere dayanr. Çünkü genel

yaknlk, u ayetlerde dile getirilmitir:
‘

Biz ona ah damarndan dzha ya-

knz,"02 ‘Biz ona sizden daha yaknz, ama siz göremezsiniz."03 Böylece ha-

diste yalanlk, kulaç ile pekitirildi. Çünkü kulaç karn kandr. Baka
bir ifadeyle, Haldun kula ‘kavu’ demesi, bir yaknlktr. Ardndan, ‘O’na

bir kar yaklarsn.’ Böylelikle, Allah’a ancak kendisiyle yaklaabilirsin.

Çünkü Allah, seni çarmam, kendisine yaklama yolunu açklamam
ve o yolda senin perçeminden tutmam olsayd, Allah’a yaklaacan
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yolun nc olduunu bilmen mümkün olmazd. Bilseydin bile, Hak ol-

makszn, o yolda ilerleyecek güç ve kudretin olmazd.

Hakka yaklamak seyr ü suluk sayesinde mümkün olunca, O’nur.

özellii, yolda kendisini rehber edinelim diye en-Nûr olmutur. Allah

öyle buyurur: ‘O, kara ve denizin karanlklarnda kendileri ile yol bulas-

nz diye sizin için yldzlar yaratandr.’
104 Kara, beden amelleriyle ortaya

çkan suluk iken deniz, nefsi amellerle manevî ve batini sülüktür.

Bu kap mensuplarnn bilgileri, mükteseptir (kazanlm), verilmi-

hibe bilgiler deildir. ‘Onlar ayaklarnn altndan yedirir.’ Baka bir an-

latmla, bu ilimler için çalmalar ve onlar elde etme yolundaki gayret-

leri sayesinde onlar yedirir. Hak, kendileri için bunu istememi olsayd,

onlar buna erdirmez ve bakalarn anlam itibariyle kovduunda kendi-

lerini emir kipiyle davet etmezdi. Allah, bakalarn kendisine kavu-

maktan mahrum brakmtr. Bu nedenle, onlar müjdelemi ve öyle

demitir: ‘Ula, ben de sana kavumaya niyetlendim.’ Böylece onlar için

inayet öne geçmi, onlar da suluk etmitir.

Onlar, Allah’m namaz lalarken ‘iki ayakkab giymeyi’ emrettii

kimselerdir. Çünkü oturan kimse, ayakkab giymez. Onlar, yürüyene

lazmdr. Bu durum, namaz klann namaznda ve duasnda, Rabbine

yakard ayetlerde menzil menzil yürüdüünü gösterir. Her ayet, bir

menzil ve haldir. Allah onlara öyle der: ‘Ey Ademollan! Her mescide

gidite süsünüzü taknz.’ 10*
Bir sahabi öyle demi: ‘Bu ayet indiinde,

namaz iki ayakkabyla klmamz emredildi.’ Bu durum, namaz lalann

namaznda okuduu surelerin menzillerinde yürüdüüne bir uyardr.

Çünkü sure, dilde menzil demektir. air Nabia öyle der:

Görmez misin: Allah sana öyle bir sure (menzil) vermi ki

Baka her mülkün onun karsnda titrediini görürsün

Burada sure, menzil demektir. Hz. Musa’ya öyle denilmitir: ‘He-

men ayakkablarn çkari

’ 106 Yani, artk menzile ulatm. Çünkü Hz. Mu-

sa, Allah ile Allah’n kelam araclyla dorudan konuuyordu. Bu ne-

denle Allah, bize onu bildirirken mastarla pekitirmi ve öyle demitir:

‘Kellemellâh Mûsâ teklîmen (Allah Musa ile konumutur .)’
107
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Menzile ulaan, ayakkablarn çkarr. Böylcce ayakkablarla namaz

klann mertebesi belli olmu, namazda münacatn anlamnn ne oldu-

u, onun Hz. Musa hakknda gerçekleen konuma olmad ortaya

çkmtr. Allah namaz lalan için
Cyündcl (miinacat eder)’ kelimesini kul-

lanmtr. Münacat, (ortaklk bildiren mufâale kalb olduu için) iki

öznenin eylemidir. O halde iki ayakkabnn giyilmesi gerekir. Çünkü

namaz klan, iki hakikat arasnda gider gelir. ki ey arasnda gidip gel-

mek ise, onlarn arasmda yürümek demektir. Buna ‘iki ayakkabnn gi-

yilmesi’ lafzyla iaret edilmi ve Hz. Peygamber’in Rabbinden aktard-

kutsi bir hadiste, ‘Namaz kulum ile kendi aramda iki yarma böl-

düm, yars bana yars kuluma aittir, kuluma istedii verilecektir’ ifade-

sinde iaret edilmitir. Ardndan öyle demitir: “Kul, ‘hamd âlemlerin

rabbi Allah’adr’ der.” Bunun anlam, ‘Hamd, âlemlerin rabbi Al-

lah’adr’ ifadesiyle kulun Allah’la beraber olmas demektir. Bu makamda

kul, yaratanna ve münacat ettiine sözünü duyurur.

Sonra kul, ‘söyleme’ menzilinden Haklan sözüne karlk veriini

duymak için ‘duyma’ menzili’ne geçer. te bu, sefer ve yolculuktur. Bu

nedenle kul, bu iki menzil arasndaki yolu yürümek için ayakkablarn

giymitir. Duyma menziline ulatnda ise. Hakkn ‘kulum beni öv-

mütür’ dediini duyar. Tekrar duyma menzilinden söyleme menziline

döner ve öyle der: ‘Rahman ve rahimdir.’Bn tamamladnda tekrar

duyma menziline döner. Oraya indiinde ise. Hakkn öyle dediini

duyar: ‘Kulum beni övdü.’ Bövlece kul, sözlü olarak münacadarnda

(söyleme menzilinden dinleme menziline) gider gelir.

Sonra, kulun baka bir yolculuu vardr. O da, namazdaki ‘kyam’

(ayakta duru) halinden rükû’ya (eilme) gitmektir. Bövlece, (Hakkn

her eyi ayakta tutmas anlamndaki) kayyumluk özelliinden yücelik

özelliine yolculuk yapar vc öyle der: ‘Yüce Rabbirn! Münezzehsin.’

Sonra, ban kaldrr. Bu ise, yüceltme makamndan vekillik makamna

giditir. öyle der: ‘Allah, kendisini öveni iitti.’ Hz. Peygamber öyle

buyurur: ‘Allah kulunun diliyle öyle der: ‘Allah kendisini öveni duy-

mutur. Siz de öyle deyiniz: ‘Rabbimiz! Övgü sana aittir.’ Bu nedenle

rükûdan kalkmay, Hakka vekil olmaya ve Hakkn her eyi ayakta tutma

(özelliine) dönmek saydk.
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Kul secde ettiinde ise, büyüklük ilahi yücelie girer ve secde eden

öyle der: ‘En yüce rabbim! Münezzehsin.’ Çünkü secde, yücelikle çeli-

ir. Bütün yücelik Allah’a tahsis edildiinde ise, kul ban secdeden kal-

drr ve oturur. -Buna u ayette iaret vardr: ‘Rahman Ar’n üzerine isti-

va etti.
,,m Kul öyle der: ‘Rabbim! Beni bala ve bana merhamet et,

bana doruyu göster, beni rzklandr, bana salk ver, beni affet.’

Bütün bunlar, namazdaki fiil bakmndan olan menzil ve konaklar-

dr. O halde, namaz klan kii, bir halden baka bir hale sefer ve yolcu-

luk eder. Sürekli sefer eden kimseye, ‘ayakkablarn giy’ nasl denilme-

sin ti? Baka bir ifadeyle, yürürken Kitap ve Sünnetken -ki onlar her

mescidin süsüdür- yardm iste. Çünkü namazn halleri, namazda oku-

nan Allah'n kelam, okunan ayetlerin kapallklar hakknda ortaya ç-

kan kukular, insann namazda Allah’ kblesine koyup O’nu snrlamas

vs., bütün bunlar yoldaki, baka bir ifadeyle yükümlülük yolundaki di-

ken ve engellerdir. Bu nedenle namaz klan kiiye, zikrettiimiz ekilde,

yürüyen insann ayann skntdan kurtulmas için ayakkablarn giy-

mesi emredilmitir. lci ayak, kiinin d ve içi demektir. Bu nedenle

biz, o ikisini Kitap ve Sünnet saydk.

Hz. Musa’nn ayakkablar ise, bunlar deildi. Rabbi ona öyle de-

miti: cHemen ayakkablarn çkarl Çünkü sen kutsal vâdi Tuva'dasnP'0'1

Musa'nn ayakkablarnn ölü eek derisinden olduu rivayet edilir.

Böylelikle üç ey bir araya gelmitir, Birincisi deridir. ki, iin zahiri (gö-

rünen yönü) demektir. Baka bir ifadeyle, herhangi bir halde zâhirle s-

nrl kalma. kincisi ise, ahmaklktr. Ahmaklk eee nispet edilir.

Üçüncüsü ise, eein temiz olmayp ölü olmasdr. Ölüm, bilgisizliktir.

Ölü olduunda, söylediini anlamadn gibi sana söyleneni de anla-

mazsn. Hâlbuki münacat eden insann hem söylediini vc hem de

kendisine söylenileni bilen-anlayan olmas gerekir. Böylece insann kalbi

canl, sözün balamlarn bilen, onlarla kendisine yakard zatn kastet-

tii anlamlarn farkna varan biri olmas gerekir.

nsan namazn bitirdiinde ise, orada bulunanlara selam verir. Bu

selam, kendisine verilen hediyelerle, Rabbinin katndan kavmine gelen

kiinin verdii selam’dr.
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(Namazda Ayakkab Giymenin Sim)

Kukusuz, iin görünür yönüyle namazda ayakkab giymenin srr-

na dikkatini çektik. Ayakkab giymenin Allah yolunun yolcusu ariflere

göre anlam nedir? Hz.. Peygamber öyle buyurur: ‘Namaz nurdur,’

Nur sayesinde yol bulunur. Salat (namaz), musalli kelimesinden türe-

tilmitir. Musalli, yarmada birincinin ardndan gelen (ikinci) demek-

tir. Bu nedenle bu bölümün bal. Vuslat olmu ve onu nûr âleminden

saymtr.

Bu müahedenin mensuplar, ‘ayakkablar çkarmak’ nuru ve ‘onla-

r giyme’ nuruna sahiptir. Söz konusu kimseler, Mhammedî-MusevV

olan insanlardr. Onlara, lambaya benzetilmi nur diliyle farkllk aa-

cndan hitap edilir. Söz konusu olan görünen nurdur. Ona ‘mübarek

bir zeytin aacndan’ ya içindeki batini bir nur yardm eder. O aaç,

itidal çizgisindedir ve yönlerin kendisine etki etmesinden münezzehtir.

Nitekim Hz. Musa’ya da aaçtan hitap gelmiti. O halde bu, nur üzeri-

ne nur, baka bir anlatmla, nurdan bir nurdur. Burada, hal karinesin-

den anlald kadaryla, nûrun alâ nur (nur üstüne nur) ifadesindeki

alâ edat, min (-den) harfinin yerini almtr. Bazen alâ edat, üstünlük

anlam tayabüir, Çünkü kandilin görünür, lambaya yardm eden

yan içteki ndan duyusal düzeyde daha üstündür. Hâlbuki yan
slakl olmasayd, lambaya ulaamaz, lambann bu süreklilii ka-

zanamazd. Takva da irfan bilgisine yardm etmeseydi, hiç kukusuz,

Allah halikndaki bilgi de kesilirdi. Takva ve bilgi ilikisine
‘

Allah’tan

korkun, O size gerekli olan öretir ’,
110

‘Allah’tan korkarsanz, size bir

furkan verir
5111

gibi ayetlerde iaret edilir. Öyleyse yan yada gizli

ve ona yüklenmitir. Lambann sürsün diye, görünmeyen ince bir

ba içinde, ince bir anlam bu ktan yaylr.

Bu makamn kutuplarnn srlar vardr: Yardm srr, nikâh srr,

uzuvlar srr, gayret srr, iktidarszn -cinsel gücü olmayan kimse de-

mektir- srr, zemherir dairesinin srr. Hakkn serapta bulunmasnn

srr, ilahi perdeler srr, ku ve hayvann konumasnn srr, yetikinlik

srr, iki sddîk’n srr bunlarn bir ksmdr.

Allah hakk söyler vc doru yola ulatrr.
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YRM SEKZNC BÖLÜM
'Görmedin mi Nasl' fadesinin

Kutuplarnn Bilinmesi

Nitelik bilgisi (bir yandan) bilinmez ve (bir yandan) bilinir

Fakat o Hakkn varlyla nitelenmitir.
'

Oluund biçimlenmedir, hakikati ve içi ise

aret edilen bir bilgidir. u halde o gizlidir

En garibi, bilgisizliin benim Özelliim olmasdr

Yine de, gerçekte o, bilinendir.

Acziyetle idrak ettiimi nasl idrak edebilirim ki?

Cehalet yok iken, onun cahili nasl olabilirim k?

Kukusuz onun hakknda ve kendi iimde aknla dütüm!

Hâlbuki O’ndan bakas da deilim. Halk, karartan ve karartüandr

‘Ben’ dersen, O’nun hakikati ben’ der

Ya da ‘sen’ dersen, der ki: 'Mahiyet malumdur.’

Allah’a hamd olsun, O’na bedel istemiyorum

Rtztk ise, takdir ile paylalmtr

(Ana Soru Edatlar ve Bunlarn Allah’a Yüklem Yaplmas)

Bilmelisin ki: Ana soru edatlar, dörttür. Bunlar varl soran ‘hcl’

(mdr?), mahiyet diye ifade edilen hakikati soran ‘ma’ (nedir?), hal

soran ‘keyfe’ (nasl?), neden ve sebebi soran ‘lime’ (niçin?) edatlardr.

nsanlar, bu edatlarn hangisiyle Hakka dair soru soruiabilece

hususunda görü ayrlna dümütür. Bu balamda, hel (-mdr?)

edatyla sorulablecende görü birliine varlmtr. Çünkü bu edada

Allah’a dair soru sormak, tasavvur edilebilir bir eydir.
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Dier edatlarda ise görü ayrlna düülmütür, Baz kimseler,

onlar da mümkün görürken, baz kimseler, dier edatlarla Tanr hak-

knda som sorulamayacam düünmütür. Bu gönitc olanlarn bir

ksm -ki filozoflar ve bir gruptur- bunu akl açsndan imkansz gör-

mütür. Bir ksm ise, böyle soru sormay dinen imkansz görmütür.

Filozoflarn bunu akl açsndan reddedilerine gelince,
‘ma

’

(nedir)

edat hakknda unu belirtmilerdir: ‘Ma’, mahiyetten soru sorar, Dola-

ysyla bu edat, tanm sormaktr. Hakkn ise, asla tanm yoktur. Çün-

kü tanm, cins ve fasldan meydana gelir. Tanr için cins ve fasl imkan-

szdr. Çünkü O’nun zat kendisinden ortakln gerçekleecei -ki bu

durumda cins içine girerdi- ya da kendisiyle farklln gerçekleecei -ki

bu durumda da fasla dâhil olurdu- herhangi bir eyden bileik deildir.

Sadece Allah ve âlem vardr. Allah ile âlem ya da es-Sâni’ (yaratan) ile

masnu’ (yaratlm) arasnda ise hiçbir iliki yoktur. Dolaysyla ne or-

taklk ne cins ne de fasl vardr.

Bu edatlarla soru sormay aklen mümkün görüp dinen reddedenler

ise öyle iddia eder: Ben, tanmn cins ve fasldan meydana geldiini

söylemiyorum. Bilakis unu söylüyorum: ‘Nedir’ edatyla soru sorma-

nn hedefi, sorulan eyin hakikatini örenmektir. Bilmen veya zikredi-

len her eyin kendiliinde bir hakikati olmaldr. Söz konusu hakikatte

o eyin orta olabilecei gibi ortakln bulunmad bir hakikate de

sahip olabilir. O halde, ‘nedir’ edatyla soru .sormak, tasavvur olunabilir.

Fakat eriat, bunu belirtmemitir. Binaenaleyh Tanr hakknda bu edat-

la soru sormamz engelleyen ey eriattr. Çünkü Allah öyle buyurur:
‘

O’nun benzeri hiçbir ey yoktur.
,,u

Tanr hakknda nitelikten soru sormay reddedilerine gelince -ki

bu nasl edatyla soru sormaktr- bu konuda da iki görüe ayrlmlardr.

Bir ksm, Tanr’nm niteliinin olmadm düünmütür. Çünkü hal,

akledlir bir eydir ve bir zat olmasna ilavedir. O’nun zatna ilave mev-

cut bir ey zatyla var olduunda, bu durum, ezeli olarak iki tane özü

gerei zorunlu varln bulunmasna yol açard. Hâlbuki delil, bunun

imkansz olduunu ve Allah’tan baka zorunlu varlk olmadn ortaya

koymutur. Böylece Tanr hakknda nitelik sorusu, alda göre imkansz

olmutur.
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Bir grup ise, Tanr’nn keyfiyeti olabileceini, fakat o keyfiyetin bi-

linemeyecei görüündedir. Baka bir ifadeyle o, akl bakmndan deil,

dince yasaklanmtr. Çünkü Tanr’nm keyfiyeti, bizim bildiimiz bir

keyfiyet deildir ve dolaysyla bilinemez. Allah
cO’nun benzeri yoktur’

buyurur: Yani, Hakka nispet edilen eyler ya da Hakkn kendisine nis-

pet ettikleri için öyle der: Hakka nispet edilen bir ey, sizin nispet etti-

iniz tarzda deildir. Lafzda ortaklk gerçeklese bile, anlam farkldr.

Tanr hakknda ‘niçin’ edatyla soru sorulmas da kabul edilmemi-

tir. Bunun nedeni, Allah’n fiillerinin nedenli olmaydr. Çünkü ne-

denli, fiili zorunlu klar ve bu durumda Hak, bu fiili yapmasn mecbur

klan zatna ilave bir zorlaycnn emri altna girmi olurdu.

Baz kimseler, Allah’n fiili hakknda niçin sorusunu sormay öyle

bir yaklamla dinen reddetmitir: ‘Allah’n kendisine nispet etmedii

bir ey O’na nispet edilemez.’ Dinen dememin anlam budur. Yoksa di-

nen reddedildiini söylediimiz her ey, Allah tarafndan yasaklanm

deildir. Bunlar, dorunun ve yanln ancak uzun bir çabadan sonra

ortaya çkarlabilecei yoruma açk düüncelerdir.

imdiye kadar, bu edatlarla Tanr hakknda soru sorulabileccini

kabul etmeyenlerin yöntemini zikretmi olduk. Bu edatlarla Allah hak-

knda soru sormay caiz görenler ise, eriat esas alan (ehl-i er’) kimse-

lerdir. Onlar, bu cdadarla Tanr hakknda sora sorulabileccini u yak-

lama dayandrr: eriatn bize yasaklad eyi, biz dc yasak saydmz
gibi, bir eyle ilgilenmemizi emrederse eriata itaat etmek maksadyla o

eyle ilgileniriz. Bir yasaklama veya zorunluluun bulunmad eyler

ise, serbest hususlardr: Dilersek onun hakknda konuur, dilersek susa-

rz. Allah
£
Alemlerin rabbi dediin de nedir?'

113 diye sorduunda, Mu-

sa’nn diliyle Firavun’a bu soruyu yasaklamam, bilakis yüce katna ya-

kr bir cevap vermitir.

Verilen cevap soruya uygun deilse bile, bunun nedeni söz konusu

edada ancak “bileik mahiyet’ sorulabilir diye terimletirilmi görütür.

Bu görüe göre, eser ile cevap vermek, nedir edatyla soru soran kimse

için bir cevap tekil etmez. Hâlbuki böyle bir terimletirmc, (bunu ka-

bul ermeyen) hasm balamaz. Dolaysyla, bu sorunun bu kalpla Allah

hakknda sorulmasn engellemez. Çünkü lafzlar, dorudan amaçlan-

maz. Onlar, konulmu olduklar anlamlara delalet ettikleri için amaçla-
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nr. Çünkü lafzlar konulu gayelerine baldr. Her grup lafzlar baka

bir grubun ortaya koyduunun paraleline yerletirmez. Böylelikle, ger-

çekte deil, ifadede görü ayrl meydana gelir. Görü ayrl ise an-

cak anlamlarda dikkate alnabilir.

eriati esas alan alimlerin nitelikten (keyfiyetten) soru sormay caiz

görmeleri, nedir edatyla soru sorulabileceini kabul etmedeki yaklam-

larna benzer. Bu konuda da ‘Ey hsart ve Cini Sizin için bo olacaz
’
1 14

ayetinden nedeni getirmilerdir. Ayrca, ‘Kukusuz Allah’n gözü var-

dr, eli vardr, terazi Allah’n elindedir, yükseltir ve alçaltr’ gibi ifade-

lerden kant getirmilerdir. Bütün bunlar, bu konuda bir benzer bu-

lunmad için, bilinmeseler bile bir takm niteliklerdir.

Niçin edatyla soru sormay mümkün görmelerine gelince -ki bu

edat nedeni sormaktr-, bunun dayana u ayettir:
4Ben cinleri ve

insanlar, ancak bana ibadet etsinler diye yarattm (liya’budûn I).’
115 Burada-

ki Lam, sebeplilik bildiren neden lam’dr. Çünkü bu ifade, ‘Allah in-

sanlar ve cinleri niçin yaratmtr’ diye soran birine cevap olarak gelmi-

tir. Allah bu soruyu sorana ‘bana ibadet etsinler diye’, baka bir ifadey-

le, ‘bana kulluk etsinler diye yarattm’ demitir. Bu ifadeleri kullanma-

nn yasak olduunu iddia eden kimse ise, kant getirmek zorundadr.

Bu edatlarla Allah hakknda soru sormay kabul eden ve etmeyen

eriat esas alan herkese öyle denilir: Hepiniz görüünüzü söylemi an-

cak doruyu ifade etmemisinizdir. Reddetme ve kabul etmekle ilgili

söylediiniz her eyde bir kartrma var! En dorusu, ret veya kabul

hükmü vermekten uzak durmaktr. eriat esas alanlara kar bunu söy-

leyebiliriz.

eriat benimseyen filozoflara gelince, onlarla bu konuda tartmak

doru deildir. eriat bunu mubah sayar veya zorunlu klarsa, o zaman

tartlabilir. Onlarla bu konuda tartma hakknda arî’nin bir ifadesi

yoksa, o zaman onlarla tartmaya yol yoktur ve bu konuda hüküm

vermeden beklenir. Dolaysyla bu meseleye dalan kimse için ‘doru’

veya ‘yanl yapt’ bulunu verilmez. Ayn ey, söz konusu insanlarla tar-

tmay terk eden için de geçeriidir. Çünkü itaat olup olmamas yönüy-

le, bir eyin söylenmesi veya söylenmemesinde hükmü sadece eriat ve-

rebilir.
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te dostum! Sana insanlarn bu edadar hakkndaki bilgi kaynalda-

rn açkladk.

Bu konudaki yararl bilgi öyle demektir: Allah hiçbir eye benze-

medii gibi eyler de O’na benzemez. Akl ve eriat, tebihin olamaya-

ca ve anlam yönünden tenzihin olmas gerektiini ortaya koymutur.

u halde i, sadece Kuran’da veya peygamberinin diliyle kendisine ver-

memize müsaade edilen bir lafz Allah’a vermededir.

Bu lafz Allah’a vermeye gelince, bu durumda kul, ya bununla

emrolunmutur -O zaman bu lafz Allah’a vermek yaplmas zorunlu bir

itaat, onu dile getiren ise, ödüllendirilen ve itaatkâr olur. Örnek olarak,

namazn balama tekbirinde ‘Allahu ekber (Allah en büyüktür)’ demeyi

verebiliriz. Bu kalp, mukayeseyi gerektiren bir kalptr. Allah ise, her-

hangi bir eyle mukayese edilemez. Ya da kul, böyle bir lafz Allah’a

vermede serbesttir: Bu durumda lafz, söyleyenin kastna ve Allah’n

odaki hükmüne göre deerlendirilir.

Böyle bir lafz (tebih anlam veren bir lafz) Allah’a verdiimizde,

bu lafz kullanrken o lafzdan dilde anlalan anlam insana elik edebi'

lir. Ya da insan, lafzn o dilde konulmu anlamn düünmeksizin, Al-

lah’n o lafzdaki muradna göre er’î bir ibadet olarak lafz kullanm

olabilir. Örnek olarak, Arapçay bilmeyen ranly verebiliriz. ranl, an-

lamn bilmeden Kuran’ okuduunda, onun için okuma sevab vardr.

Kur’an- Kerim ve Sünnetteki müteabih ifadelerde de Arabn durumu

böyledir. Arap, bu gibi ayetleri veya hadisleri okur ve belirli ve snrl

bir yöne sapmakszm Allah’n o lafzdaki muradna göre dini bir ibadet

olarak rabbini zikreder. Çünkü bu ayetleri okurken zayf zann ile kal-

dnda, tenzih ve tebihin reddi bunu gerektirir.

Kul için en güvenli ve en doru davran, bu lafzlar kendisi hak-

knda kullanma iradesinde onun bilgisini Allah’a havale etmektir. u var

ki Allah, peygamber, veli veya ilham edilen veya sezgi konusunda Ra le-

binden bir kanta sahip olan sezgi sahibi ve ilham alan kiilerde olduu

gibi, bu lafzlarn bilgisini ve bunlarla neyi kastettiini bildirmi olabi-

lir. Bu durumda o lafz bilmesi kii adna mübah olur. Hatta ilhanmda

veya sezgisinde bildirilen anlama inanmak onnn için zorunludur.

Müteabih ayetler, Allah’tan kullar için bir snanma vesilesi olarak

indirilmitir. Allah, bu konuda kullarna nasihat ederken daha ileri git-
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mi ve onlara müteabihi aratrmay yasaklamtr. Baka bir ifadeyle

insanlarn müteabih hakknda herhangi bir ekilde hüküm vermeleri

yasaklanmtr. Çünkü müteabih ayetin tevilini Allah’tan baka hiç

kimse bilemez. Bilgide derinleen insanlar onu örenmise, bu ören-

me, düünce ve çalmalar sayesinde deil, Allah’n bildirmesiyle ger-

çekleebilmitir. Çünkü müteabihi bilmek, ilahi bir bildirim olmaks-

zn, akllarn tek bana elde edebilecei bir i deildir. O halde, kabul

etmek en dorusudur.

Hamd âlemLerin rabbi Allah’adr,

Bu meyanda ‘Görmedin mi nasl..'11 * ayetine gelince: Burada Allah,

düünceyi niteliklere yöneltmitir. Bununla kastedilen, zorunlu olarak,

biçimlendirme deil, biçimlenenlerdir. Çünkü biçimlendirme, akdedilir

bir hale döner ve onun biçimlendirene dönük bir nispeti vardr. Biçim-

lendiren ise, Allah’tr. Hiç kimse yaratl esnasmda ilahi kudretin ey-

lere nasl ilitiine tank olmamtr. Allah öyle buyurur:'
‘

Göklerin ve

yerin yaratlna onlar tank tutmadm '117

çlerine (fi) deil, kendilerine (ilâ) bakmamz emredilen söz ko-

nusu keyfiyetlere bakmak, onlar biçimlendiren, yani nitelik sahibi ya-

pan birinin varlna delil saymamz ve niteliklerden ona geçmemiz

içindir. Bunlar, biçimlendirilmi-yaratlmlarn üzerinde bulunduklar

durumlardr. Allah öyle buyurur: ‘Deveye bakmazlar m nasl yaratlm?

Dalara bakmazlar m, nasl dikilmi?’"8 Söz konusu eyler, ancak var ol-

duktan sonra onlara ‘bakabiliriz.’ Bu durumda, onlara ve durumlarnn

farkllna bakabiliriz.

Kur’an- Kerim, ‘nasl’ sorusuyla var etme halini kastetmi olsayd,

‘onlara bak’ demezdi. Çünkü onlar henüz mevcut deildir. Böylece,

eyleri görmede bizden istenilen niteliin bu konuda bilgisi olmayan

kimsenin sand ey olmadn anladk. Görmez misin? Hale, düün-

mek, anlammdaki bakmay kastettiinde, onu ‘içinde’ harfine bititirmi

ve nasl lafz ona elik etmemitir:
‘

Göklerin ve yerlerin melekûtuna (fi-

melekût) bakmazlar m ?’ 119 Bunun anlam, bu konuda düünmezler mi

demektir. Böylece, onlarn kendi balarna var olmad, bakasnn on-

lar var ettiini örenirler.

Bu bakta ise, daha önceki bakta olduu gibi, eylerin var olmas

art deildir. Çünkü bu konuda insan, gözüyle deil düüncesiyle bak-
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inakla sorumludur. Melekûrur bir ksm gayb (görünmeyen), bir ksm
ise, ehadettir (görünür). Kukusuz (bir eyin içine bakmak anlam ve-

ren) fi harfiyle Allah hakknda deil, Allah’n hiçbir eye benzemediini

anlayalm diye, yaratlmlara bakmamz emredilmitir. Çünkü Allah’a

bir ey benzeseydi, benzedii hakknda caiz olan ey, benzerlik yönün-

den Allah hakknda da caiz olurdu.

Bu durum, iki sakncaya yol açard: Ya Allah, eylere bütün açlar-

dan benzerdi. Böyle bir ey, belirttiimiz nedenle imkanszdr. Ya da,

baz yönlerden benzer, baz yönlerden ise benzemezdi. Bu durumda,

O’nun zat lci eyden olumu olurdu. Hâlbuki Allah’n zatnda

bileildik imkanszdr. Dolaysyla yaratklara benzemek imkanszdr.

Zayf vehimlerin zannettii gibi, bu konuda söylenmesi gereken

her ey, içerdii kapallklar nedeniyle bir tek bölümde bütün olarak or-

taya konulamaz. Söylenmesi gerekenleri elinizdeki kitabn çeitli bö-

lümlerine yaydk. Sen de, bilhassa ilahi tecelli meselesinin zikredildii

yerlerde olmak üzere, kitabn bölümlerinde onu aratr d, bu bölümün

bütününe vakf olasn! Orada dur! Bak ve bu bölüme layk sana söyle-

nen eyleri bul!

Kur’an- Kerim nitelik (ifadesinin zikredildii ayetler) ile doludur.

Çünkü nitelikler, hallerdir. Hallerin bir ksm, nitelik sahibinin özünden

kaynaklanan eylerken bir ksm öyle deildir. Nitelenen herhangi bir

keyfiyetinde bir niteleyenin varlm gerektirse de gerektirmese de, öz-

den kaynaklanan hallerin hükmüyle sahibinin hükmü birdir. Bu du-

rumdaki bir eyin nitelii zatnn ayndr; zat ise kendisi nedeniyle var

olduu için bakasn gerektirmez. Dolaysyla nitelii de öyledir. Çün-

kü kendisinin nitelii, kendisinden baka deil, onun ayndr ve ona ila-

ve bir ey deildir.

Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.
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YRM DOKUZUNCU BÖLÜM
Selman' Ehl-i Beyt'e Katan Srrn Bilinmesi Onun Vâ-

risi Olan Kutuplar ve Onlarn Srlarnn Bilinmesi

Köle efendisine baldr

Kendisine ait fiil ve belirleme görecek ekilde, O’ndan ayrlamaz

Oul kuldan derece bakmndan daha düüktür.

Nitekim eriat onun hakknda bilgiyi açkça ortaya koymutur

Oul babasnn mallarna bakar.

ayet vârisi cimri ve tamahkâr ise.

Oul babasnn mertebesini elde etmek

Ve babasn dier ölülerle beraber kabirde görmek ister

Kölenin deeri efendisinin malndan kaynaklanr

Zorunlu ve özgür olarak ona döner

Kölenin deeri, efendisinin makammdadr

Sürekli izzetin perdesiyle örtülü kalr

Horluk sürekli kendisine elik eder

Her nefes köle ezilmi olarak kalr.

Oul ise kendiliinde babasndan dolay

Azizdir; sayg ve hürmet talep eder

Allah sana yardm etsi, bilmelisin ki; Cafer b. Muhammed es-

Sadki rivayet ettii bir hadis bize ulamtr. Cafer b. Muhammed

babas Muhammed b. Ali’den, o da babas Ali b. el-Hüseyin’den, o da

babas Hüseyin b. Ali’den, o da babas Ali b. Ebû Talib’tcn, Hz. Pey-

gamberin öyle buyurduunu bildirmitir ‘Kavmin kölesi, onlardandr.’

Tirmizi de, Hz. Peygamber’den öyle bir hadis aktarr: ‘Kuran ehli, Al-

lah’n ehli ve seçkinleridir.’ Allah, kullarndan seçkinler hakknda öyle

buyurur: ‘üphesiz kullarm üzerinde senin (eytan) bir hakimiyetin yok-

tur .'
120 Üzerinde herhangi bir yaratlma ait hak bulunan bir Allah ku-

lunun kulluu, üzerindeki o hale ölçüsünde eksiktir. Çünkü yaratk, on-
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dan hakkn ister ve bu hak nedeniyle o kl üzerinde otoritesi vardr. Bu
</

durumda üzerinde hak bulunan kii, kendisini bütünüyle Allah’a adam
mutlak kul olamaz.

Bu durum, Allah’a yönelen kimselerin yaratklardan uzak durmas-

na, yolculuk yapmalarna, ssz ve tenha yerleri tercih etmelerine, insan-

lardan kaçmalarna ve hayvanlara sahip olmaktan uzak durmalarna yol

açan eydir. Çünkü onlar, bütün varlklardan azade ve hür kalmak iste-

mitir. Ben yolculuk yaptm günlerde onlardan büyük bir grupla kar-

latm. Bu makama ulatktan sonra hiçbir hayvanm, hatta giydiim

bir elbisem bile olmad. Giydiim elbiseyi, bana kullanm izni veren be-

lirli bir ahstan ödünç alarak giyerdim. Herhangi bir eye sahip olur

olmaz ya o eyi balayarak veya azad edilecek bir ey ise azad ederek

ona sahip olmaktan kurtuldum.

Bu durum, Allah’a tahsis edilmi kulluk makamna yerlemek iste-

diimde gerçekleti. Bana öyle denildi: Herhangi bir kimsenin senin

aleyhinde kant olduu sürece, bu makama ulaamazsn. Ben de öyle

dedim; ‘Dilerse Allah’n bile olmaz.’ Bana denildi ki: ‘Nasl olur da Al-

lah’n bile senin üzerinde kant olmasn?’ öyle cevap verdim: ‘Kant-

lar, kabul edenlere kar deil, inkâr edenlere kardr; ‘benim ne hak-

km ne paym vardr’ diyenlere kar deil, iddia ve pay sahibi olanlara

kar ortaya konulur.’

Hz. Peygamber mutlak kul olduunda, Allah onu vc ev halkn ter-

temiz yapp onlardan pislii gidermitir. Pislik onlara zarar veren her

eydir. Pislik, Araplara göre, dk demektir. Nitekim dilci cl-Ferrâ böy-

le demitir. Allah öyle buyurur: ‘Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden sadece pislii

gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister.
,m O halde onlara tertemiz olan

kimse izafe edilebilir. Çünkü onlara izafe edilen ey, onlara benzeyen-

dir. Ehl-i Beydin kendilerine izafe ettikleri ey ise, temizlik ve arnmlk
hükmüne sahip olan kimsedir. te bu, Hz. Peygamber’in ‘Selman biz-

dendir, ailemizdendir’ diyerek Selman el-Farisî’nin temizlii, Allah tara-

fndan korunmuluu ve masumiyeti hakkmdaki tankldr. Allah da,

onlarn temizlendii ve kendilerinden kirin giderildii hakknda tanklk

yapmtr. Ehl- Beyde sadece temiz ve nezih olanlar izafe edilebildiine

ve srf izafe edilmilik sayesinde onn hakknda da ilahi inayet gerçek-



On Yedinci Ksm 113

letiine göre Ehl-i Beyt’in kendisi hakknda ne zannedilebilir? Onlar,

temizdir, hatta temizliin ta kendileridir.

Bu ayet, Allah’n Ehl-i Beyt’i ‘Allah senin geçmi ve gelecek günahn

balasn diye
’ 121

ayetinde Hz. Peygamber’e ortak kld anlamna gelir.

Hangi kir ve pislik günahlardan dalla kirli olabilir ki> Allah peygambe-

rini balamakla armdrmtr. Bizce günah olan bir ey Hz. Peygam-

berden meydana gelseydi, gerçekte deil görünüte günah saylabilirdi.

Çünkü gerçek anlamyla günah, 11e Allah ne de bizim tarafmzdan Hz.

Peygamber’e nispet edilmez. Ayette geçen ey (bizim anlaymza gö-

re) günah olsayd, onn hakkndaki hüküm peygamberin fiiline de elik

eder ve u ifade doru olmazd: ‘Sizden kiri giderdi ve sizi tertemiz

yapt.
5

Fatma’nn oullar olan erifler ve Selman- Farisî gibi Kyamet

gününe kadar Ehl-i Beyften olan kimseler, bu ayetteki balanma
hükmüne girer. Onlar, Allah’n tahsisi ve inayeti olarak, Hz. Muham-
med’in üstünlüü ve Allah’n kendisine olan inayetinin gereiyle terte-

mizdir. Bu üstünlüün hükmü, Ehl-i Bcyt için ahiret hayatnda ortaya

çkar. Çünkü onlar, balanm olarak diriltilecektir. Dünyada ise, on-

lardan herhangi biri suç ilediinde, cezalandrlr. Onlarn bu durumu,

zina etmi ya da hrszlk yapm veya içki içmi bir tövbekâr

müsiümann durumu hakime ulatnda, Allah katnda balanm ol-

sa bile, hakim tarafndan cezaya çarptrlmasna benzer. Böylelerine ör-

nek olarak (sahabeden) Mâiz ve benzerlerini verebiliriz. Böyle birinin

knanmas uygun deüdir.

Allah’a ve indirdiine inanan her müsiümann ‘Ey Ehl-i Beyti Allak

sizden sadece pislii gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister ’ ayetini doru-

lamas, dolaysyla Ehl-i Beyt’ten meydana gelen her ite Allah’n onlar

baladna inanmas gerekir. Binaenaleyh bir Müslüman onlara gü-

nah yaktrmamak veya Allah’n temizliklerine ve kendilerinden kirin

giderildiine tanklk yapt insanlarn rzlarna halel getirecek bir eyi

onlara izafe etmemesi gerekir. Onlarn bu temizlikleri, yaptklar bir

amel ya da iledikleri bir iyilikten kaynaklanmaz. Bilakis bu durum, Al-

lah’n onlara olan ezelî inayetinden ibarettir. ‘Bu, Allah’n lütfüdür ki onu

dilediine verir. Allah büyük lütuf sahibidir .’123
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Selman- Farisî hakknda böyle bir haber doru olduuna göre, o

da ayn dereceye sahiptir. Çünkü Selman, eriatn zahirinin kötü sayd
ve failinin knanmasna yol açan bir i yapsayd, kötülüün kendisinden

giderilmedii bir kimse Ehl-i Beyt’e izafe edilmi, bu durumda ise,

kendilerine izafe edildii ölçüde bu kötülükten Ehl-i Beyr’in de pay

olurdu. Hâlbuki onlar, ayetin hükmüyle temizlenmi kimselerdir. Sel-

man da, hiç kukusuz onlardan biridir. Ümit ediyorum Hz. Al ve Sel-

man’dan sonra gelenlere de bu inayet ular. Nitekim Haan ve Hüse-

yin’in oullaryla onlarn takipçileri ve Ehl-i Beyt’in kölelerine de bu

inayet ulamtr. Çünkü Allah’n rahmeti genitir.

Ey dost! Bir yaratlmn Allah katndaki mertebesi, kendilerine iza-

fe edilen birinin onlarn üstünlüü sayesinde ereflenecei mesabede

olduuna baknz! Onlarn erefi ise, kendilerinden deil, onlar seçen

ve kendilerine eref elbisesi giydiren Allah’tan kaynaklanr. Hal böyle

iken, özü ve zat gerei övgü ve üstünlüe sahip olana nispet edilenin

derecesi ne olabilir? Allah’a izafe edilenler, O’nun kullardr. Onlar,

ahirette üzerlerinde hiçbir yaratlmn otoritesinin bulunmayaca kim-

selerdir. Allah, îblis’e öyle demitir: ‘Benim kullarm.’ Burada Allah,

kullar kendisine izafe etmitir. ‘Onlarn üzerinde senin bir hakimiyetin

yoktur' 12*

Kuran’da Allah’a izafe edilmi olarak bulabilecein yegâne kullar,

özellikle mutlu kullardr. Bakalar hakknda bu lafz, ‘kullar’ eklinde

gelmitir. Peki, bu kullar içinde masum, korunmu, efendilerinin snr-

larm gözeten, O’nun belirledii alanlarda duranlar hakknda ne dersin?

Hiç kukusuz onlarn erefi daha yüksek ve daha tamdr. te onlar, bu

makamn kutuplardr.

(Selman’n Srr)

Selman- Farisî, bu kutuplardan Ehl-i Beyt’in üstünlüüne vâris

olmutur. Selman, Allah’n kullan üzerinde ve yaratklarn ve nefisleri-

nin insanlar üzerindeki haklarn en iyi bilen, bu haklar en salam e-

kilde yerine getiren kimselerdendi. Hz. Peygamber onun hakknda öy-

le demitir: ‘man Süreyya yldznda bile olsa, ranl adamlar ona ula-

_ rd. 5 Bunu derken, Selman el-Farisi’yi iaret etmitir. Hz. Peygam-
^ \ ber’in dier yldzlar deil de, Süreyya yldzn zikretmesinde, (Tanr



On Yedinci Ksm 115

hakknda) yedi sfat kabul edenler için nefis bir iaret vardr. Çünkü o

yedi sfat, yedi yldzdr.

Selman’n Ehl-i Keyfe katlmasn salayan sr, Hz. Pcygambcr’in

onu sözlemeli azat yapm olmasyd. Burada alacak bir alg vardr.

Selm'an, Hz. Peygamber’in azadldr. ‘Bir kavmin kölesi, onlardandr.’

Herkes, Allah’n kölesidir ve ‘Allah'n rahmeti her eyi kuatmtr.’ Her

ey, Allah’n kulu ve kölesidir.

Ehl-i Beyt’in Allah katndaki konumu açklanp -Allah onlar temiz-

ledii için- hiçbir Müslüman'n kendilerinden meydana gelecek ey ne-

deniyle onlar knamamas gerektii belirtildiine göre, bilmen gerekir

ki: Bir insann onlar kötülemesi, Ehl-i Keyfe deil, sadece kendisine

döner. Ehl-i Beyt bir insana hakszlk ederse, eriatn zahirinin telafi

edilmesine hükmedilse bile, bu hakszlk, gerçekte deil, o kiinin zan-

nnca bir hakszlktr. Hatta onlarn bize hakszlk yapmas, kulun mal-

na ve canna gelen boulmak veya yanmak gibi kaderin yok edici ey-

lemlerine benzer. Kaderin etkisiyle insann mal yanar ya da sevdikle-

rinden biri ölür veya kendisine bir bela isabet eder. Bütün bunlar, insa-

nn gayesine uygun olmayan eylerdir.

Hâlbuki kulun Allah’n kaderini ve yazgsn kötülemesi doru de-

ildir. Aksine hepsini teslimiyet ve honutlukla kabul etmesi gerekir.

Teslimiyet ve (Hakkn takdirinden) honut olma mertebesinden aa-
da ise sabr ile bu mertebeden yukarda ise ükür ile karlamas gerekir.

Çünkü bana gelen belann içinde o kii adna Allah tarafndan nimet-

ler vardr.

Zikrettiimizin ötesinde herhangi bir iyilik yoktur. Çünkü bunun

dnda sadece hata, öfke, honutsuzluk ve Allah’a kar saygszlk var-

dr. Müslüman, mal, cam, rz, ailesi ve yaknlar hakknda Ehl-i

Beyt’ten kendisine gelen her eye böyle karlk vermelidir. Bütün bun-

lara honutluk, teslimiyet ve sabr ile karlk verip hiçbir zaman kötü-

lüü Ehl-i Beyt’e nispet etmemelidir. eriatn sabit hükümleri onlara

yönelmi olsa bile, bu da onlarn masumluuna zarar vermez. Bilakis,

onu takdir edilmi iler gibi deerlendirir. Biz knamay onlarla iliki-

Icndirmeyi reddettik. Çünkü Allah, kendileriyle bir ortaklmz olma-

yacak özellikle onlar bizden ayrmtr.
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Meru haklarn eda edilmesine gelince, bu meyanda Hz. Peygam-

ber Yahudilerden borç alrd. Borçlarn istediklerinde ise olabilecek en

güzel ekilde borcunu öderdi. Bir Yahudi kendisine sözle satatnda

öyle derdi: ‘Brakn adam! Alacaklnn söz söyleme hakk vardr.’ Hz.

Peygamber, bir hadiste öyle buyurur: ‘Muhammed’in kz Fatma bile

hrszlk yapm olsayd, hiç kukusuz elini keserdim.’

Hükümleri koymak Allah’a aittir. O, hükümleri diledii ekilde ve

diledii tarzda koyar. te bunlar, Allah’n haklardr. Bununla birlikte

Allah, Ehl-i Beyti knamamtr. Biz, kendi haklarmzdan ve onlardan

talep edeceimiz mallarmzdan söz ediyoruz. Bu konuda serbestiz, di-

lersek hakkmz alrz, dilersek brakrz. Brakmak, genel anlamda daha

üstün iken, Ehl-i Beyt hakknda nasl olmasn ki? Hiç kimseyi knama

hakkmz yok iken, Ehl-i Beyt için nasl olabilir ki? Biz, haklarmz

aramaktan vazgeçip onlar balarsak, bu davranmzla Allah katnda

bizim admza büyük bir nimet ve yüce bir mertebe gerçekleir.

Hz. Peygamber, Allah’n emri olarak, bizden ‘sadeceyakn akrabaya

sevgi’
us istemitir. Yakn akrabay gözetmek (sla-i rahim) srr bunda-

dr. Gücü yettii halde kendisinden istedii bir ite Peygamber’in iste-

ini kabul etmeyen kimse, yarn onunla hangi yüzle karlaabilirdi?

Kendisinden istedii akrabay sevme iinde peygamber’i üzmü iken,

bir insan peygamberin efaatini nasl umabilir? En özel yaknlar olan

Ehl- Beyt’e kar nasl davranabilir?

Ayette meveddel lafz geçmitir. Meveddet, sevgide kararllk ve

srar demektir. Bir ite sevgisi sabit olan kimseye sevgi her durumda e-

lik eder. Her durumda Ehl-i Beyt’i seven insan ise, kendi hakkna yöne-

lik ortaya çkan ve kendilerinden isteyebilecei ilerde Ehl-i Beyt’i yarg-

lamaz. Hakkn severek ve kendi aleyhine deil, kiisel yararn tercih

ederek brakr. air öyle der:

Sevgilinin (tnahbub) yapt her ey sevimlidir

Burada, hub kelimesinden türetilen bir kelime gelmitir. (Hub’bun

daha ileri derecesi olan) Meveddet nasldr, siz hesap edin! Allah için el-

Vedûd isminin (ayette) gelmi olmas bir müjdedir.

Allah hakknda meveddet (sevgide kararllk) özelliinin sabit olma-

snn anlam, etkisinin ahiret hayatnda ve cehennemdeki gruplarda bil-
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fiil gerçeklemesidir. Bu etki, Allah’n her gruptaki hikmetine göre, ger-

çekleir. Baka bir air ayn anlamda öyle der:

Onu sevdiim için siyah da seviyorum.

Siyah sevdiim için köpeklerin siyahln da seviyorum.

Benim de bu anlamda bir msram var:

Senin sevgin uruna bütün Habelileri seviyorum

Senin ismin uruna aydnlk veren dolunay seviyorum.

öyle denilir: Siyah köpekler kendisiyle hemhal oluyordu, o da on-

lara sevgi duyuyordu. Bu, kendisini sevmenin Allah katnda insan mut-

lu etmedii ve Allah’a yaknlk meydana getirmedii birini sevmek u-
runa an davrandr. Bu durum, sevginin doruluu ve nefiste mu-

habbetin yerlemesinden baka bir ey olabilir mr

Allah’ ve Peygamberini gerçekten seviyorsan, peygamberin Ehl-i

Beyt’ini de sever ve onlardan senin hakknda ortaya çkan doana ve

maksadna yatkn olmayan her eyi, onlardan meydana gelmesi hala-

mndan nimet saydn bir güzellik olarak görürsün. Bu esnada, kendisi

için Ehl-i Beyt’i sevdiin Allah’n nezdinde -çünkü Allah kimi sevdiini

sana söylemitir- senin adna bir inayet bulunduunu örenirsin. Al-

lah’n sevdikleri, Hz. Peygamberin Ehl-i Beyti’dir. Bu nimet karln-
da ise, Allah’a ükredersin. Çünkü onlar, bilginin ulaamayaca bir te-

mizlikle Allah'n kendilerini arndrmas sayesinde tertemiz dillerle seni

zikretmitir.

Kendilerine muhtaç olduun Ehl-i Beyt ve Hz. Peygamber kar-

snda -ki Allah sana onun vastasyla doruyu gösterir- bunun zdd bir

hareket yaptn gördüümüzde, peygamberinin ailesi hakknda böyle

hareket ederken beni çok sevdiin, benim haklarm ve mertebemi titiz-

likle gözettiini iddia ettiin sevgine nasl güvenebilirim? Allah’a yemin

olsun d: Bu yaptn, sadece imannn eksildiinden ve Allah’n seni al-

datmasndan ve farknda olmadn yönden seni saptrmasndan kay-

naklanr.

Buradaki aldanma, o davrannda Allah’n dininden ve eriatndan

hareket ettiini iddia eunen ve buna inanmandr: Hakkn ararken, ta-
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Jep ettiin her eyin, Allah’n taJep etmeni mubah kld eyler olduu-

nu iddia edersin. Böylelikle, farknda olmadn halde, bu meru talebe

knama, buz, nefret ve Ehl-i Beyt’e kar kendi nefsini tercih etmen gi

rer.

Bu dermansz hastal iyiletirecek ilaç, Ehl-i Beyt üzerinde kendi-

ne ait bir hale görmemen ve hakkn arayna zikredilen duygularnn

girmemesi için hakkndan vazgeçmendir. Sen Müslümanlarn bakan

deilsin ki, erî cezay uygulamak ya da hakszlk yaplana adalet gös-

termek veya hakk sahibine ulatrmak görevin olsun! Halemi olursan,

hakknda hüküm verilen kii Ehl-i Beyt’ten biri ise, hak sahibini hak-

kndan vazgeçirmeye çalmalsn. Diretirse, eriatn o konudaki hük-

münü uygulaman gerekir.

Dostum! Allah sana ahiretîe Ehl-i Beytin Allah nezdindeki yerini

göstermi olsayd, hiç kukusuz, onlarn kölesi olmay arzulardn. Allah,

nefislerimizi olgunlatracak eyleri bize ilham etsin. Selman’n hepsinin

arasndaki mertebesinin ne kadar yüksek olduuna dikkat ediniz!

Sana bu makamn kutuplarn açklayp onlarn Allah’n seçilmi-

havrl kullar olduunu belirttiime göre, unu da bilmelisin: Allah’n

bize bildirmi olduu onlarn srlarm sradan insanlar bilemez. Hatta,

bu makama sahip olmayan seçkinlerin çou onlarn srlarn bilemez.

Hzr, söz konusu makamn kutuplarndan biri vc c büyüklerin-

dendir. Allah, ‘katndan bir rahmet verildii ve bilgi örettii’ eklinde

Hzr hakknda tanklk etmitir. Bu ilimde Allah ile konuan Hz. Musa

da kendisine uymutur. Hz. Peygamber Hz. Musa hakknda öyle bu-

yurmutur: ‘Musa yaasayd, bana uymaktan baka bir ey yapamazd.’

Onlarn srlarndan biri de, daha önce zikretmi olduumuz gibi,

Ehl-i Bevt’in mertebesini ve Allah’n, onlarn rütbelerinin yükseklii

hakknda dikkat çektii eyleri bilmektir.

Onlarn srlarndan biri, peygamberi sevmeyi iddia etmekle birlikte,

Ehl-i Beyt’e buz edite Allah’n kullarn saptrmasn bilmektir. Hâl-

buki Hz. Peygamber, yalcnlarn sevilmesini istemitir. Hz. Peygamber

de Ehl-i Beyt’ten biridir. nsanlarn çou, Allah’n emriyle peygamberin

kendilerinden istedii eyi yerine getirmemi, Allah’a ve peygamberine

isyankâr olmutur. nsanlar, sadece kendisinden iyilik gördükleri kim-
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eye yaklamay ister. u halde onlar, gerçekte kendi menfaatlerini sev-

mi, nefislerine tutkun olmulardr.

Söz konusu kutuplarn srlarndan biri de, fasihlerin farkmda ol-

mad yönden bu Muhammedi eriatta Allah’n farz kld eylerin

doruluunu bilmektir. Bilgilerini ölüden ölüye aktarm yoluyla alan

fikhç ve hadisçilerden sonradan gelenler, bilgisinde zann- galip sahi-

bidir. Çünkü aktarmak, tankla baldr. Aktarmda tevatür arnn

bulmak zordur. Tevatür yoluyla bilgi ifade eden baz eyleri örenmi

olsalar bile, tevatürle aktarlm lafz, hüküm verdikleri konuda (kuku

tamayan) bir nass olamaz. Çünkü (nassn tam olarak ne anlama geldi-

ini tevatürle) nass elde etmek güçtür. Onlar, söz konusu lafzdan an-

lay güçleri ölçüsünde alrlar ve bu nedenle görü ayrlna düerler.

Bazen ayn konuda kendilerine ulamayan ve kullandklar nassla çelien

baka bir nass bulunabilir. Kendilerine ulamayan ey ile ise, ibadet

edemezler. Bu lafzn gücündeki ihtimallerden hangisiyle Hz. Peygam-

berim hüküm verdiini de bilemezler.

Allah ehli ise, onu keifte apaçk bir durum ve hükümdeki sarih

nass ile Hz. Peygamberden veya Allah’tan alr. Allah’tan almalar, Rab-

lerinden üzerinde bulunduklar kant ve insanlar kendisine göre Allah’a

davet ettikleri basireüe gerçekleir. Allah öyle buyurur: ‘Rabbin tarafn-

dan (gelmi) açk bir delile dayanan kimse .’126 Baka bir ayette ise,
‘

ben ve

bana tabi olanlar, basiret üzere Allah’a çaryoruz’ 127 buyrulmutur. Böy-

lece Hz. Peygamber, basiretli olmada sadece kendisini zikretmemi,

kendisine uyduklar için Allah ehlinin de basiret sahibi olduklarna ta-

nklk etmitir. u halde Allah ehli peygambere ancak basiretle uyar.

Onlar, Allah’n kullar ve bu makamn sahipleridir.

Onlarn srlarndan biri de, ilah mertebe hakknda inandklar ey-

lerde inanç ehlinin haklarn teslim etmektir. Onlar, insanlara neyin te-

celli edip böyle inanmalarn saladn, kendisine dayandklar zorlay-

c sebepte görü birlii olsa bile -çünkü iki kii bile bu konuda görü

ayrlna dümemitir- görü ayrlnn nereden kaynaklandn bilir.

Bu sebep hakknda görü ayrl nereden domutur? Bu sebep nasl

isimlendirilir? Baz kimselere göre söz konusu sebep doa, baz kimse-

lere göre dehr (zaman), baz kimselere göre ise baka bir eydir. u var
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ki herkes, onu ispatta ve varlnn zorunlu oluunda görü birlii için-

dedir.

Acaba böyle bir esasa dayanmakla birlikte, söz konusu görü ayrl-

onlara zarar verir mi vermez mi? Bütün bunlar, bu makam ehlinin

bilgilcrindendir.

On yedinci ksm sona erdi. Bunu on sekizinci lasn takp edecektir.



FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN
ONSEKZÎNC KISMI

Rahman vc Rahim Olan Allah’n Adyla

OTUZUNCU BÖLÜM
Süvari Kutuplardan Birinci ve

kinci Tabakann Bilinmesi

Allah’n öyle bullar vardr ki

Kapkaranlk gecede amel bineklerine binmilerdir

Düük himmetler onlar sayesinde yükselmitir

Her eyi bilen Tek Aziz’in katma.

Onlar seçti ve kendilerine tecelli etti

Dostum kaseleriyle onlar karlad

Zillet içinde yükseklik sahibi olan kimse

el-Azim’in (Yüce
, azametli) kymetini bilir

Yaratlmn rütbesi, eer iyice aratrrsan

Onda el-Kactim ile ortaya çkar.

Allah’n öyle genel ilimleri vardr ki

Nebi, resul ve velide bulunur.

Bu bilgilerin varlklar latiflemi tir

Onlar nefesler âleminden bakas alglayamaz.
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Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki: Asalet (Nucûb) sahipleri,

yaygn kullanmda süvariler demektir. air öyle der:

Keke öyle bir topluluum olsayd, bineklerine bindiklerinde

Atl ve deve binicileri (fürsan ve rükban) olarak iddetle hücum

ederler.

iirde geçen fürsan, at süvarileri, rükban ise, deve binicileri demek-

tir. Atlar ise, Arap olan ve olmayan herkesin bindii eylerdir. Yar de-

vesini ise sadece Araplar kullanr. Araplar, düzgün konuan, övünen ve

cömert insanlardr. Söz konusu nitelikler bu grupta balan olduu için

onlar süvari diye isimlendirdik. Bu balamda onlarn bir ksm himmet

bineklerine, bir ksm amel bineklerine biner. Bu nedenle onlar lci ta-

baka saydk: Birinci ve ikinci tabaka.

Süvariler, bu yolda Efrad’dr (fertler, tekler). Çünkü onlar, tabaka

tabakadr: Kutuplar, mamlar, Direkler, Bedeller, Nakipler, Necipler,

Recebiyyun ve Efrad onlardandr. Onlardan her bir grubu gördüm ve

bat ehirlerinde, Hicaz ve dou ehirlerinde onlarla oturup kalktm.

Bu bölüm Efrad’a aittir. Onlar, Kutub’un hükmünün dndaki ye-

gâne gruptur. Kutub’un onlarda tasarrufu yoktur. Saylar üç ve daha

yukars olan tek saylardr. Onlarn veya bakalarnn ilk tek say olan -

ki o üçtür- saynn aasyla ilikileri yoktur. Çünkü mutlak birlik an-

lamndaki ahadiyet ki o, bir demektir- Hakkn zatna aittir. ki ise mer-

tebeye aittir, o da, ulûhiyetin bitlenmesidir. Üç ise oluun (âlem) Al-

lah’tan var olmasnn ilkesidir.

Melekler snfnda Efrad, Allah’n cemal ve celalinde kendilerinden

geçmi meleklerdir. Onlar, amade klnm ve yaz ve tedvin âleminde

(olu âlemi, ehadet âlemi) bulunan yönetici meleklerin dndaki me-

leklerdir. Onlar, Kalem ve Akl’dan aaya doru mertebelerde bulu-

nan meleklerdir.

nsanlar içinde Efrad, melekler içinde kendilerinden geçmi güçlü melekler

gibidir. Teklerin ilki, üçtür. Hz. Peygamber öyle buyurur: Üç, bir topluluktur.’

ilk topluluk, iç kiidir ve ondan yukarya doru devam eder.

lahi mertebelerden onlara ait mertebe, ferdâniyet (teklik) mertebe-

sidir. Bu mertebede onlar ayrr. Onlara ait ilahi isim, el-Ferd ismidir.
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Onlarn kalplerine gelen maddeler, kendilerinden geçmi meleklere ge-

len makamdan gelir. Bu nedenle makamlar ve getirdikleri ey bilinmez.

Bu durum, Hz. Musa’nn Hzr’a tepki göstermesine benzer. Hâlbuki

Allah, Hz. Musa’ya Hzr'n lehinde tanklk etmi, onun mertebesini

bildirmi, onu tezkiye etmi, onunla arkada olmak istediinde kendisi-

ne itiraz etmeyeceine dair Musa'dan söz almtr.

Hzr, Hz. Musa’nn kendisinin bulunduu makam hakknda bir

tecrübesinin olmadn anlad gibi Hzr da Musa’nn sahip olduu

ve Allah’n ona öretmi olduu bilgi hakknda herhangi bir zevke sa-

hip deildi. u var ki Hzr’n makam, sahip olduu özel bir müahede

nedeniyle, Allah’n herhangi bir yaratna itiraz etmeyi gerektirmemi-

tir. Hz. Musa'nn ve peygamberlerin makamlar ise, getirdikleri vahyin

dnda olduunu gördükleri her ite, peygamber olmalar yönünden

itiraz gerektirir.

Bu konuda vardmz görüün kant, Hzr’n Musa hakkndaki u
ifadesidir: ‘Bilgice kuatamadn bir eye nasl sabredeceksin.’118 Hzr bir

peygamber olsayd, Hz. Musa’ya ‘bilgice kuatamadn’ demezdi. O
halde Hzr'n davran, peygamberlik makamndan deildi. Ayrca

Musa’ya farkllklarndan söz ederken öyle demiti: ‘Her birimiz kendi

makamndadr.’ Hzr Musa’ya öyle demitir: ‘Ey Musa! Ben Allah'n

bana öretmi olduu senin bilmediin bir bilgiye sahibim. Sen de, Al-

lah'n sana öretmi olduu ve benim bilmediim bir bilgiye sahipsin.’

Böylece Hzr ve Musa ayrlm, (Musa'nn Hzr’a) tepki göstermesiyle

de farkllamlardr.

(Bakalarnn getirdii bilgiyi veya bu bilgi nedeniyle onlarn din-

darhm) nkâr etmek, Efrad’n Özellii deildir, Çünkü onlar, her ite

öncelik sahibidir. Dolaysyla kendileri inkâr edilir, fakat onlar inkâr

etmez. Cüneyd (el-Badadî) öyle der: ‘Bir kimse, bin güvenilir insan

tarafndan zudk diye suçlanmadkça hakikat derecelerine yükselemez.’

Onlarn inkâr edilii, Allah’tan sadece kendilerinin bildii eyleri ö-
renmi olmalarndan kaynaklanr. Onlar, Ali b. Ebû Talib’in eliyle gö-
süne vurup dile getirdii bilginin sahipleridir: ‘Burada öyle ilimler var-

dr ki, keke onlar tayacak kimseler bulabilseydim.’ Hz. Ali Efrad’dan

idi. Böyle bir ifade, onun devrinde bakasndan duyulmamt. Ebû

Hureyre, buna benzer baka bir ey söylemiti. Buhari, es-5altih’dc
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Ebû Hureyre’nin öyle söylediini aktarr:
4Hz. Peygamber’den iki ilim

aldm. Birincisi size bildirdiimdir. kincisini açklam olsaydm, u
grdam (bulgum) kesilirdi.’ Hadiste geçen bulgum, yemek borusu

demektir.

Ebû Hureyre, bu ilmi Hz. Peygamberden aldn belirtir. Dolay-

syla o, kendi zevki olmakszn, salt bir taycdr. Fakat yine de o ilim-

dir. Çünkü Ebû Hureyre onu Hz. Peygamber’den duymutur. Biz ise,

Allah’n kelam hakknda bir anlayn verildii kimseden söz ediyoruz.

Söz konusu anlay, Efrad’n ilmidir.

Efrad’dan biri de, Abdullah b. el-Abbas idi. O, bilgisinin genilii

nedeniyle, ‘derya’ diye isimlendirilmiti. bn Abbas, ‘Yedi gökleri ve yeri

yaratan Allah’tr
,i29

ayeti hakknda öyle derdi:
c

Size bu ayetin tefsirini

söyleseydim beni talardnz.’ Baka bir rivayette ise ‘kâfir olduumu

söylerdiniz’ demitir. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebû Talip, Zevne’I-

Abidin’den aktard bir ifadesinde bu ilme iaret etmitir. Gerçi hangi-

sinin bu sözü söylediini tam daralt bilmiyorum:

Nice bilgi cevheri vardr ki, onu açklamaydm

Bana ‘sen puta tapanlardansn’ denilirdi

Müslüman adamlar kanm helal görür

Yaptklar en çirkin ii (beni öldürmeyi) iyi sayarlard

Burada,
c

puta tapanlar
5

sözüyle maksadna dikkat çekmitir. Hz.
A

Peygamberin ^kukusuz Allah, Adem’i kendi suretine göre yaratmtr’

sözünde zamir Allah’a döndürüldüünde hadisin tevili söz konusu ifa-

deye benzer. Bu da, onun yorumlarndan biridir.

Kardeim, Allah akna! Sana söylediim konuda, bana kar insaf

göster. Kukusuz, Hz. Peygamber’den sahih olarak gelen ve rabbini se-

vinmek, gülmek, armak, neelenmek, kzmak, tereddüt etmek, kerih

görmek, sevmek, arzu duymak gibi hallerle niteleyen bütün haberlere

inanman ve onlar dorulaman gerekir. Bu ilahi mertebeden keif, te-

celli ve ilahi bildirim olarak, velilerin kalplerine esintiler gelse ve onlar

peygamberin diliyle bu gibi lafzlarla ifade edilmi böyle eyleri Allah’n

bildirmesiyle örenip göstermesiyle müahede ederlerse, kukusuz ben

ve sen bunlarn hepsine iman etmiizdir. Diyorum ki; bir veli, Allah
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hakknda böyle bir bilgi getirdiinde, Cüneyd’in söyledii gibi, onu

zndk ilan etmez misin? Bu adam, (Allah’ yaratklarna benzetiyor an-

lamnda) tebih yapmaktadr ve ‘o, putperestir’ demez misin? ‘Hak, ya-

ratlmn nitelendii özellikle nasl nitelenebilir
5 (demez misin)? ‘Put-

perestler, bundan daha fazlasn yapmamtr 5 (demez misin). Nitekim

Ali b. Hüseyin böyle söylemitir. Sen öyle bir insan öldürmez misin

veya bn-i Abbas’m söyledii gibi ölümüne fetva vermez misin?

Hz. Peygamberden Allah hakknda akl delillerinin imkansz gör-

düü ve tevil edilmesi yasaklanm ifadeleri duyduunda, gerçekte neye

iman etmitin? Tevil yasaklansa bile E’arî, kendince bir tenzih anlam-

na göre onlar tevil etmitir, nsaf, nerede kalmtr? ‘lahi kudret, pey-

gambere verdii srlarn bilgisini bu veliye verecek kadar genitir’ diye-

bilir misin? Çünkü böyle bir bilgi peygamberliin özelliklerinden ol-

mad gibi (çünkü peygamberliin özellii olan ey hüküm koyma,

terîdir) arî de, ümmetini bu konuda engellememi, herhangi bir ey

söylememi ve öyle demitir: ‘Ümmetim içinde sezgi sahipleri var ise,

Ömer onlardan biridir.’

Hz. Peygamber, ümmeti içinde peygamber olmayan sezgi sahiple-

rinin bulunacan belirtmitir. Bazen böyle bir sezgi gerçeklqebilir.

Çünkü bu durumda sezgi, helal ve haram gibi teriî hükümlerin dn-
dadr. Teri5

(helal veya haram gibi hüküm koyma) yetkisi, peygamber-

lik özelliidir. lahi ilimlerin gizemlerine ulamak, (yasa koyucu anla-

mnda) teriî peygamberliin bir özellii deil, peygamber, veli, uyan

ve uyulan gibi Allah’n kullarna yaylm bir özelliktir.

Dostum! Hiç mi insafn kalmad? Peygamberin getirdii bilginin

srlarna vakf olmak, velilerin firavunlar ve Allah’n salih kullarnn

deccallar olan fakhier ve aklclar içinde de mevcut deil midir? Allah,

kendisine farz klman eyle amel eden herhangi birimize unu der: Al-

lah, emrini yerine getiren kimseye öretir ve amellerinin meydana geti-

recei bilgilerin öretim iini üstlenir. Allah öyle buyurmutur: ‘Al-

lah’tan korkunuz, o size öretir: Allah her eyi bilendir.’’
130 Baka bir ayette

ise öyle buyurmutur:
‘

Allah’tan korkarsanz, size birjurkan verir.
51,1

Bu makamn kutuplarndan biri de, Ömer b. Hattâb ve Ahmcd b.

Hanbel’dir. Hz. Peygamber Ömer b. Hattâb’a Allah’n verdii gücü

zikrederek öyle demitir: ‘Ömer! eytan bir mevzide enle kariasa,
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yolunu deitirir.’ Bu durum, masum peygamberin tanklyla

Ömer’in korunmuluunu gösterir. eytann bizi sadece batla yönlen-

direceini biliyoruz. Batl ise, Ömer b. el Hattâb’n gittii yol deildir.

Ömer, Hz. Peygamber’in tespitiyle, sadece doruluk yollarna giderdi.

BÖylcce de, Allah yolundaki bütün ilerinde knayann knamasnn al-

koyamad kimselerden olmutur. Kudret, dorulua aittir.

Doruluk ulalmas zor, nefislerde tanmas ar olduu için, ne-

fisler onu tayamaz ve kabul edemez, bilakis onu reddeder. Hz. Pey-

gamber ise öyle buyurmutur: ‘Doruluk Ömer’de bir gedik brak-

mam!’ Hz. Peygamber hiç kukusuz doru söylemitir. Hz. Ömer, d-

nda ve içinde doru idi. Dnda doru idi, bunun nedeni, bakasn-

dan insaf bcklemeyii, riyaset sevgisinin olmay, Allah’a kulluktan

çkmay, kendisini ilgilendirmeyen ilerle megul olmay, kendisiyle

ve eksiiyle ilgilenerek insanlarn ayplarn görmedii için Haklan ça-

rd iten yüz çcvimeyiiydi.

Ömer içinde de doru idi, çünkü Allah, Ömer’in kalbinde bir ge-

dik brakmamtr. Dolaysyla onun Allah’tan bakasna bir ilgisi yoktu.

En alacak i, söz konusu inkarc gruptan birine ‘kendinle ilgilen’

dediinde, öyle yant vermesidir: ‘Ben Allah’n dinini koruyorum ve

ona dükünlüümden hareket ediyorum. Allah hakknda gayret iman-

dandr... vb.’ Durmaz ve düünmez ki: Acaba böyle bir ey imkan dâhi-

linde midir, deil midir? Baka bir ifadeyle, Allah bir velisine -Hzr’a

olduu gibi- yaratklarnda uygulayaca eyleri bildirmi ve Hz. Pey-

gamber’in dile getirdii ifadelerle anlatlabilecek bilgileri kendi nezdin-

den ona öretmi olamaz m? Hzr öyle demiti: ‘Ben bunu kendiliim-

den yapmadm .' 132 Bu inkarc kii, Hz. Peygamber onu getirdiinde ken-

di zannnca buna inanr.

Allah’a yemin olsun k: Bu inkâra o ifadelere (gerçekte) iman et-

mi olsayd, veli de (onlar söylediinde) inkâr etmezdi. Çünkü âri’,

istiva etmek, inmek, beraberlik, gülmek, sevinmek, neelenmek ve a-

rmak gibi ifadeleri Allah hakknda kullanmay reddetmemitir. Hz.

Peygamber’ Allah’n kullarndan birini bunlar kullanmaktan men et-

tii kesinlikle aktarlmamtr. Bilakis Allah’n bize öyle söylediini bil-

dirmitir:. ‘Sizin için Allah’n peygamberinde en güzel örnek vardr .’ 133 Böy-

lece Allah, bize bu kapy açm ve bizi ona uymaya tevik etmitir: ‘Ai-
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lah’ seviyorsanz bana uyun ki, Allah da sizi sevsin.’
134 te söz konusu du-

rum, peygambere uymak ve onu örnek almann bir parçasdr.

Hz. Peygamber’e uymann bir yönü de udur: Haktan bir varid bi-

ze gelip onun mertebesinden bir bilgi örendiimizde, Allah’n kendi-

siyle bizi kuatt bir rahmet ve inayet o bilgide bulunur. Her nerede

bulunursak, Rabbimizden gelen bir delile sahip oluruz ve bizim taraf-

mzdan bir ahit o delili okur. Bu durum, peygamberin sünnetine uy-

mamz ve bizim için ortaya koyduu hükmü takip etmemiz anlamna

gelir. Biz ondan hiçbir eyi ihlal etmeyiz. Ve emre kar çkmak hatasm

ilemedik. Örnek olarak, Allah'n yasaklad eyi helal saymak veya he-

lal sayd eyi haram saymay verebiliriz. Böylccc Hakkn katndan ö-

rendiimiz bu bilinenle bu gibi nebevi ifadeleri talep ederiz. Çünkü Al-

lah, bu özellikteki kiinin 'Allah’a basiret üzereçardn bildirmitir.’

Hz. Peygamber’e uymakla ilgili emrin bir yönü de, söz konusu an-

lamlara peygamberlerin kulland bu gibi lafzlar vermemizdir. Onlar-

dan daha anlalr ifadeler olsayd, Hz. Peygamber onlar kullanrd.

Çünkü Hz. Peygamber, kendisine indirilen eyi bize açklamakla me-

murdur. Bu nedenle 'O’nun benzeri yoktur’ hükmünü bilmekle birlikte,

(benzetme anlam tayan bilgiyi) açklamak istediimizde baka lafzla-

ra yönelmedik. Hz. Peygamber’in kullandndan baka lafzlara yöel-

seydik Allah’n hakkn Hz, Peygamberden daha iyi ve daha nezih e-

kilde bildiimizi iddia etmi olurduk. Bu ise, olabilecek e kötü sayg-

szlktr.

Anlamn dinleyene nüfuz etmesi gerekir. Çünkü senin kar çkt-

n lafz, insanlarn e fasihinin lafzdr ki, o da, Hz. Peygamberdir.

Kuran ise, büsbütün örtüecek ekilde o anlama delalet etmez. Bu ne-

denle bize Peygamber’e uymay farz klmtr. Böyle bir bilgi getiren ve-

liyi inkâr ve tekfir eden insan, bütün bunlar düünmekten bihaberdir.

Bunun iki nedeni -veya iki nedenden sadece biri- vardr. nkâr eden ki-

i, bilgiliyse kskançl nedeniyle böyle davranmtr. Allah öyle buyu-

rur: ‘çlerindeki kskançlk nedeniyle.’
135 Cahil ise, (veliye tepki gösterir-

ken) bu durumda o, peygamberlii hiç bilmemektedir.

Ey dostum! Bu makamn kutuplarndan yetmiten fazla bir grupla

Mekkede Ebu Kubeys danda karlatk. Bu snfn kendi yollarnda

hiçbir talebeleri yoktu. Onlar, hiç kimseyi terbiye ederek sulûk ettirmi-
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yordu. Bunun yerine tavsiye ediyor, nasihat ve bilgi yayyorlard. Kim

muvaffak olursa, onu alrd. Ebu’s-Suud’un onlardan biri olduu söyle-

nir. Ben onunla karlamadm ve onu görmedim. Fakat ona dair giizel

bir koku ve ho bir nefes kokladm. Abdiilkadir el-Cilî’nin -ki o güveni-

lir biri ve vaktinin kutbu idi- Muhammed b. Kâid el-Evânfnin bu ma-

kamda olduuna tanklk ettii bana ulamtr. Bize böyle nakledilmi-

tir, sorumluluk ise nakledene aittir.

bn Kâid, bu makamdayken önünde peygamberin ayandan baka

bir ayak görmediini iddia etmitir. Böyle bir durum ise, vaktin Teldi

için olabilir. Efrad’dan olmasayd, peygamberin ayann yan sra -

ayet imam ise- vaktin kutbunun ayan da görmesi gerekirdi; direk

ise, bu durumda önünde üç ayak; bedel ise, dürt ayak görmelidir vs. u
var ki bunun olabilmesi için ‘uyma

5

mertebesine yerletirilmi olmas

gerekir. Uyma mertebelerine yerletirilmemi ve yolun sandan sapt-

rlmsa, baka bir ifadeyle, yol ile odack (Kutub’a ait özel oda) arasn-

da bulunursa, önünde herhangi bir ayak görmez. te bu, özel yön

yoludur. Bu özel yön, Haktan her bir varla yöneliktir. Tepki görmele-

rine ve zndklkla suçlanmalarna yol açan bütün bu ilimler, velilere söz

konusu özel yönden açlr. Peygamberden geldiinde onlara inanan

kimse, velileri bu bilgiler nedeniyle zndk ilan edip tekfir eder. Hâlbuki

bunlar, ayn ilimlerdir. Nitekim bu hususu daha önce belirtmitik.

Bu makam mensuplan, âlemde tasarruf ve güç sahibidir. Onlarn

birinci tabakas, Allah kendilerine bu gücü vermi olmakla birlikte, ya-

ratklarnda tasarrufu Allah’a brakm kimselerdir. Allah, onlara bu gü-

cü bir emir olarak deil, sunum olarak vermitir. Bu nedenle onlar, giz-

lilie bürünmü, bilinmezlik örtülerine girmi, alkanlk perdeleriyle

gizlenmi, kulluk ve yoksunlua balanmlardr. Onlar yiitler, zarif-

ler, melâmîler, gizliler ve iyilerdir.

Ebu’s-Suud onlardan biri ve ‘O'nu vekil edin’
136 ayetindeki Allah'n

emrine uyanlardand. Vekil, tasarruf yetkisine sahip demektir. Kendisi-

ne emredilse, emre uyard. Bu durum, onlarn özelliklerindendir.

Abdülkadir’e gelince, halinden anlald kadaryla Abdülkadir

(Geylani) tasarruf etmekle memurdu. Bu nedenle tasarruf onda gö-

rünmütür. Binaenaleyh böyle dememiz, onun gibiler hakkndalci zan-

nmzdr.
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Muhammed el-Evânî ise, Allah’n tasarruf yetkisi verdiini kendisi-

nin de bunu kabul ettiini söylerdi. Bu nedenle tasarruf ederdi. Eer ta-

sarruf etmesi emredilmeseydi, denenirdi. Bu durum, onu Ebu’s-

Suud’n üstün olduu bilgiden eksik brakmtr. Ebu’s-Suud, süvariler

grubunun birinci snfnn diliyle konuurdu.

Onlara kutuplar dedik, bunun nedeni, sabit olmalardr. Ayrca bu

makam, yani kulluk makam, onlarn üzerinde döner. Onlarn kutup

olduunu söylerken, emirleri altnda bir grup var da, onlar da bu gru-

bun reisleri ve kutuplardr demek istemedik. Onlar, böyle bir eyden

münezzeh ve yücedir! Gerçek kullua ulatklar için, içlerinde asla ba-

kanlk sevdas yoktur. Hakkn.ii, öne geçmitir. Dolaysyla, onlara her

ne gelir ise, kulluu tam olarak yerine getirdikleri için o emre balan-

malar gerekir. Böylece, kulluk makamnda efendilerinin emrine bala-

narak emri yerine getirirler. Serbest brakldklarnda veya kendilerine

söylenen ey bir emir deil de arz olduunda veya makam elde etme

talebi var ise, kendisi için yaratlm olduu kulluk makamna ulama-

yan kimse onu izhar edemez.

ite ey dostum! Bu bölümde sana onlarn makamlarn bildirdim.

Geride ise, onlarn esaslarn bildirmek, ikinci tabakadaki yönetici ku-

tuplarn hallerini açklamak kald. Bunlar, Allah’n izniyle daha sonra

belirteceiz.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’ O’ndan baka rab yoktur.

OTUZ BRNC BÖLÜM
Süvarilerin Esaslarnn Bilinmesi

Dehr bize ilgi gösterdi ve müfik davrand

Hükmünde geçti ve ihmal etmedi

Biz de onu sevdik ve övgüsünü söyledik, umulur ki

Dehr müstaniliin gerçeklemesiyle sevinir
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Biz seni kendimizde hakim yaptk

Dilersen sen de hüküm ver: Aleyhimizde veya lehimizde

Kukusuz hüküm O’na aittir

Bizim hakkmzdaki hüküm, Dehr’e ait deildir

Benim efaatçim Dehr’imdir

Delr’i yönlendiren zat bizi de yönlendirendir

Asl aramak üzere süvari olduk

O asl bizirri nczdimizde srr aleniyapmtr

Ondan bize ait olan bizi hareket ettirendir

Bizden O’na ait olan ise bizi duraanlatradr

Dehr’in bizdeki hareketleri görülür

öyle dedi: ‘Bizi duraanlatran O’na aittir.’

Ben seçilmi hor kulum

Ve ben Hakkm, Hak ise ben deildir

(Hareketten Soyutlanmak)

Allah sana yardm ersin, bilmelisin ki: Süvarilerin dayand esaslar

çoktur. Bunlardan biri, kendisine yerletirildiinde hareketten soyut-

lanmaktr. Bu nedenle süvari olmulardr. Onlar, binekleri üzerinde du-

raan, bineklerinin hareket ettirmesiyle hareket eden kimselerdir. On-

lar, kesilmesi emredilen eyi, kendileri ile deil, bakalar vastasyla ke-

serler. Böylece hareketin güçlüünün vermi olduu skntdan rahatla-

yarak ve hareketin yol açt iddiadan uzaklaarak ererler. Ksa bir za-

manda uzak mesafeleri kat etmekle övünselerdi, bu övünme kendilerine

deil, vastasyla o mesafeyi kat ettikleri binee dönerdi. Onlar, yüz çe-

virenlerdir ve bir iddialar yoktur. Düsturlar, ‘Allah’tan bakasnn güç

vc kuvveti yoktur’ ifadesi; ayetleri,
‘Attnda sen atmadn, fakat Allah at-

t™7
ayetidir.

Onlara öyle denilir: Bu mesafeleri kat ettiinizde, onlar siz deil,

binekler kat etmitir. Onlar, tananlardr. Dolaysyla kulun gücü, efen

diinin otoritesine baldr. Kendisi ise, horluk, acizlik, geveklik ve za-

yflk sahibidir.-
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Onlar, Allah’n ‘Gece ve gündüzde duraan her ey O’nurdur
’ 138

aye-

tiyle dikkat çektiini gördüklerinde, harekette bir iddia bulunduunu,

hâlbuki duraanla iddiann bulamadn örenmilerdi. Çünkü du-

raanlk, hareketin reddidir. Bunun üzerine öyle derler: ‘Allah bize bu

manevi mesafenin kat edilmesini emretmitir. Biz onu kendi kendimize

kat etmi olsaydk bile, vuslat mertebesinde onunla övülmek için nefis-

lerimize güvenme/dik. Çünkü nefisler inatçlk, öne geçme ve Övünme-

yi sevme özelliinde yaratlmtr. Bu konuda nefislerimize dayansay-

dlc, o yüce mertebeye göstermemiz gereken sayg ölçüsünde eksik ka-

lrdk.

öyle derler:
£Bu mesafeleri kendileriyle kat edeceimiz binekler

edinmeliyiz. Övülmek isterlerse, övünme nefislere deil, bineklere dö-

ner. Bunun üzerine, kendisinden baka güç ve kudret sahibi olmayan-

dan soylu develer edinmilerdir. Develer susuzlua ve açla, at ve ben-

zeri bineklerden daha dayankldr. Yol çorak ve susuzdur, susatr. De-

venin özelliine sahip olmayan binekler, o yolda perian olur. Bu ne-

denle, binek olmaya uygun dier binekleri deil, soylu develeri seçmi-

lerdir.

Bu yolu ‘el-Hamdü lillah (Hamd Allah’adr)’ bineinin geçmesi

mümkün deildir. Çünkü bu zikir, vuslatn özelliidir. Sibhanallah

(Allah münezzehtir) binei de uygun binek deildir. O da, tecellinin

özeliilderindendir. La ilahe illallah (Allah’tan baka ilah yoktur) cümlesi

de, uygun binek deildir. O da, iddia özeliilderindendir. Allaht Elcber

(Allah en büyüktür) de uygun binek deildir. Bu da, mukayeseli üstün-

lüün özelliklerndendir. Böylece, La havle vela kuvvete illa biliah (Al-

lah’tan baka güç ve kudret sahibi yoktur) ifadesi (binek olarak) ortaya

çkmtr. Bu ifade, söz, fiil, zahir ve bâtn olarak amellerin özelliklerin-

dendir. Çünkü söz konusu kimselere amel ilemeleri emredilmii ir.

Yolculuk kalp, beden, mana ve duyu olarak bir ameldir. Bj amel.

La havle vela kuvvete illa biliah (Allah’tan baka güç ve kudret sahibi

yoktur) ifadesine özgüdür. Çünkü onlar bununla La ilahe illallah (Al-

lah’tan baka ilah yoktur) derler; biz ise onunla, Subhanallah (Allah

münezzehtir) vb. dier söz ve amelleri söyleriz.

Duraanlk hareketin yokluu, yolduk ise onlarn asldr. Bu du-

rum, c
daha önce h'r ey deilken seni yaraltmn3v

ayetinde dile getirilir.
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Burada Allah, (‘bir ey3
ile) varolan kastetmitir. Onlar, duraanl ha-

rekete yelemitir. Duraanlk, asl üzere kalmak demektir. Allah, ‘gece

ve. gündüzde duraan her ey O’nundur’ 140 ayetinde yaratklarn yolduu

onun için kabul eniklerine, varlkta ise onu iddia ettiklerine dikkat çek-

ti.

Hakikader babndan ise Allah, ‘gece ve gündüzde duraan her ey
O’na aittir’ ayetiyle bu ayette iddia ettikleri eyi kendilerine izafe etme-

lerini engellemitir. (Duraan ile) Kastedilen, sabit olan ey demektir.

Sabit olmak, varlksa! bir durumdur, aklda var olur, dta deil, dahas

göreli olarak vardr. ‘Allah her eyi iiten ve bilendir.’
141

Allah, O’na ait

olan eyi kendinize nispet ettiiniz iddiasn ‘iitir.' Gerçein ise, sizin

iddia ettiinizden farkl olduunu ‘bilir.’

Onlarn bir esas da, ‘benimle konuur, benimle görür, benimle

duyar’ diliyle tevhittir. Bu ise, (kök mesabesindeki farz) amellerin dalla-

r -d bunlar nafile ibadetlerdir- vastasyla meydana gelen makamdr.

Çünkü fer’î ibadeder, ilahi sevgiyi meydana getirir. Sevgi ise, kulun bu

nitelikte olmasn salar. Bu nitelik, bu snftaki kullarn Hzr’n hüküm

ve bilgisinden bildikleri verdikleri hükümlerdeki kaynaklardr. Söz ko-

nusu asl, kazanlm bir asildir ve o, Hzr için Allah’n verdii rahmet-

le ilahi inayetin dayanadr. Hz. Musa’nn Hzr’dan ‘örenmek istedi-

i bilgi’ bu rahmetten meydana gelmitir.

Ortaya koyduumuz meseleyi iyice düünürsen, Muhammed mille-

tinin ve ümmetinin velayetinin deerini ve mertebesini örenirsin. Bu

ümmetin geneli hakknda eriat yaplm kökten çkan dallarda oluan

çiçein meyvesi, Hzr’n bilgilerinin kaynadr, asldr. Hzr, kendisiy-

le karlamakla Allah’n kulu Musa’ya ihsanda bulunduu ve vastasyla

Musa’ya edep örettii kimsedir. Böylece Muhammedi için, Hzr için

kök olan eyin aslnn dalnn dalnn dal meydana gelir. Musa gibÜer

ise, Hzr’dan sahip olduu bilgiyi kendilerine öretmesini ister. O hal-

de, bu Muhammedi arifin mertebesinin nerede farkllatna baknz!

Hz. Peygamber, Rabbinden aktard kutsi bir hadiste öyle der:

‘Allah öyle buyurur: Bana yaklaan kullarm, farz kldm eyleri yeri-

ne getirmekten daha sevimli bir evle bana yaklamamtr.’ Asl olan

budur: Farzlar yerine getirmek. Sonra öyle buyurur: ‘Kul, bana nafile

ibadetlerle yaklamay sürdürür.’ Nafile ibadeder, farzlara ilave, fakat
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farzlar kendileri için asl olabilsin diye onlarn cinsinden olan ibadetler-

dir. Örnek olarak namaz, zekât, oruç,' hac ve zikir gibi nafile iyilikleri

verebiliriz. te bu, köke en yakn daldr. Sonra, bu amel -ki nafledir-

Allah’n kulu sevmesini salar. Bu durumda söz konusu olan bir lütuf

sevgisi deil, özel bir bedel olarak özel sevgidir. Çünkü esastaki lütuf

sevgisinde, Allah katnda bütün mutlular ortaktr. Bu sevgi, o kimselere

nafile iyiliklerle Allah’a yaklamay salamtr. Sonra bu sevgi -ki o çi-

çek mesabesindeki ikinci daldr- Haldun kulun iitmesi, görmesi ve eli

olmasn salar. Bu ise, üçüncü daldr ve çiçekten çkan meyve mesabe-

sindedir. Bu esnada kul, Hak ile konuur, Hak ile duyar, Hak ile görül,

Hak ile tutar ve Hak ile idralt eder. te bu, bu makamn vermi olduu

özel ilahi vahiydir. Melek, b vahiyde arac deildir. B nedenle Hzr,

Musa’ya ‘bilgice ihata edemediin ey’ demitir. Çünkü peygamberlerin

vahyi, Allah ve peygamberi arasndaki elçi olan melek vastasyla gelir.

Dolaysyla peygamberin ehadet âleminde hükmü uygulamada (H-

zr’da tahsis edilmi) bu zevke dair bir bilgisi yoktur.

ehadet âleminde ilahi hükümleri yasa yapmak için peygamber

göndermenin âdet olmu tek yolu, peygamberin kalbine inen ya da ona

bir surette kendini gösteren melein aracl olmumr. Peygamber e-

riat ancak bu nitelikte olduunda bilebilir. eriattan bakasn bilemez.

Çünkü peygambere ait olan ey, farzlar yerine getirmenin salad ya-

knlk, onlara dayanan Allah’n kulunu sevmesi ve bu sevginin dour-

duu eylerdir. Hzr’a ait olan ise, nafile ibadetlerin salad yaknlk,

onun sevgisi ve bu sevginin ona verdii bilgidir. Bu bilgi, Allah’a dair

bilgidir. Yoksa hüküm koyma ilmi ve ehadet âleminde hükmü uygu-

lama ilmi deildir. O halde ‘bilgice kuatamadm ey5 bu kabildendir.

te Musa’ya deil de Hzr’a tahsis edilen ilim, bu ilimdir.

Bu noktada eriat hakknda önceden bilgisi olmayan Muhammedi,

aktarm vastasyla ve fkh, hadis okuyarak erî hükümleri örenerek

hüküm verir. Böylece bu makam sahibinin bilgisi, bu mertebeden indi-

rilmi eriatn bulunduu hal üzere, eriatn bildirdii hükmün bilgisiy-

le örtüür. Söz konusu kii, peygamber deildir ve burada söz konusu

olan, sadece ilahi bildirim ve bu makamn vermi olduu korunmadr.

(Hüküm getiren) peygamberliin onda bir pay yoktur. te bu, ‘bilgice

kuatamadm ey’ ayetinin anlamdr. Çünkü peygamber, bu hükmü
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ancak Cebrail’in kalbine inmesiyle veya melein ona bir adam eklinde

görünmesiyle almtr.

Hz. Peygamber’den sonra peygamberlik ve risalet sona erdiine

göre, bu ahsa olan bildirim, Muhammedi eriatn ehadet âleminde

bulunduu duruma göre gerçekleir. Hz. Musa’nn zaman gibi, eriat

gönderilen bir zamanda olsayd bu veliden hüküm, melein vastas

olmakszn Hakka yaknlk mertebesinden Hzr’dan ortaya çkt gibi

çkard. O halde resl ve nebi, tpk bu veli gibi. Hakka yaknlk merte-

besinin sahibidir. Veli ise, bu mertebeden hüküm koyma hakkna sahip

deildir. Hüküm koymak, ancak melek vastasyla peygamber için ger-

çekleebilir ve o da son bulmutur.

Burada öyle bir durum vardr: Sonradan gelen peygamber için

önceki peygamberin eriatndan kendisi için eriat olarak kalan ksm,

acaba eriatnn dier ksmlar gibi Ruh (Cebrail) vastasyla m mey-

dana gelir? Yoksa söz konusu ksm, sonraki peygamber için Hzr ve

aramzdan veliler için gerçekletii gibi yalcnlk mertebesinden mi

meydana gelir? Bana göre bu durum o peygamberin tahsis edildii hü-

kümlerin gerçekletii tarzda meydana gelir. Bu nedenle, güvenilir adil

lc ‘bilgice kuatamad ey’ ifadesini dorular.

Bu görüe yolumuzdan herhangi bir kimsenin kar çkt ve mu-

halefet ettiinin bilinmedii gibi biz de böyle birinin varln ören-

medik. Böyle bir görü ayrl olduunu farz etsek bile, bu konuda bi-

zimle görü ayrl ancak iki kiiden biri için düünülebilir:

Birincisi gerçei kartrp ilahi bildirimi hüküm sayan Allah ehli-

dir. Böylece, nebi veya peygamberin bu iimmet içinde öyle olabilecei-

ni mümkün görür. Önceki zamanda ise, hüküm önce gelmi peygam-

bere aitti ve o mutlaka bu bakasma ait bir hükümdür diye melek vas-

tasyla peygambere bir bildirimdir. Allah, peygamberleri zikrettiinde

öyle demitir: ‘Onlar, Allah’n hidayet ettii kimselerdir Sen de onlarn

yoluna uy .’142 Allah, peygamber için ‘Onlarn hidayetini vahiy ve ruh va-

stasyla zikretmitir.’

Bizimle görü ayrlna düecek dier kii ise hükmü haber ver-

meye kyaslayan kimsedir Bu ikisinin rtndakilerle aramzda bir görü

ayrl olmaz. Bununla birlikte, belirttiimiz konuda herhangi bir kim-

senin görü ayrl veya görüümüze katlma bize ulamamtr.
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Bu tabakann esaslarndan biri de, Allah’n duyduu ey ile konu-

tuunu kabul etmektir. Onlardan bakas, zevk yönünden bunu söyle-

yemez. Fakat bunu iddia eden kimse, ald delil yönünden onu dile geti-

rebilir. Hâlbuki onlar, bu bilgiyi ilahi tecelliden alm, bakalar ise, onu

kendiliindeki duruma uygun -ki o gerçek demektir- doru düünceden

almtr. Görü ayrl sadece bu yolda gerçekleir. Bu yol ise, gayeden

ibaret olan menzilde birleseler bile, o yol deildir.

u halde Allah, kendisi nedeniyle duyan, kendisi nedeniyle gören,

kendisi nedeniyle bilendir. Allah’ isimlendirdiin veya -Allah’n kendi-

sine nispet ettii ey için sfat veya na’t lafzn kullandnda Allah’a kar-

edepsizlik yapanlardan isen- nitelediin veya betimlediin her eyde

durum bövledir. Allah, bu gibi durumlarda sadece isim lafzn kullan-

m ve öyle demitir:
c
Rabbinin ismini tebih et\

li3
‘Rabbinin ismi münez-

zehtir’,
144 ‘£n güzel isimler Allah’a aittir, onlarla Allah’a dua ediniz.’

1 *5 Mü-
rikler hakknda ise öyle buyurdu: ‘De ki: Onlar isimlendiriniz

,146
Hâl-

buki ‘onlar niteleyin, betimleyin’ buyurmad.

Bunun yerine Allah, ‘Rahibin onlarn nitelemelerinden münezzehtir’
1 ’7

buyurdu. Böylece Allah, -saygl ve anlayl biriysen- kendisini lafz ve

anlam olarak nitelikten tenzih etmitir. ‘Allah’a kar edepsizlik yapan-

lardan isen
7 dememin sebebi budur.

Bize kar çkan kimseler öyle iddia etmektedir: Allah bir bilgiyle

bilir, bir kudretle güç yetirir, bir görmeyle görür. Tenzih niteliklerinin

dnda, Allah’n isimlendii her ey böyledir. Çünkü bizimle farkl dü-

ünen grup, el-Ganî vb. gibi niteliklerinde böyle söylemez. Onlardan

biri, bütün nitelikleri Allah’n zat ile var olan anlamlar sayar: Bunlar,

‘ne O’dur, ne de O’nda bakadr’; bilakis zat üzerine ilave hakikatler-

dir.

Üstad Ebû shâk (el-sferâinî), yedi sfat Allah’n zatna ilave

asllar saymtr. Allah’n zat onlarla nitelenir. Her ismi de delaletinin

verdii anlama balamtr. Bütün tenzih niteliklerini, el Hayy isminin

cetveline; el-Habîr, el-Hasîb, el-Âlim, el-Muhsî ve kardelerini ilim cet-

veline; e-ekûr ismini kelam cetveline yerletirmitir. Böylece bütün ni-

telikleri, yani yedi sfattan her birini, el-Hâlk, er-Râzk isimlerini kud-

rete katmas gibi, bu yöntemle kendilerine uygun isimlere katmtr.

Üstadm yöntemi buydu.
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E’arî kelamclar, zata ilave niteliklerin bulunduunda görü birli-

ine varm, sonra, da deliller ortaya koymulardr. Ardndan, ilave hak-

knda gürii birliine varsalar bile, u konuda kesin kant bulamamlar-

dr: Acaba zata ilave bu ey, farkl hükümleri olan -ki ilave ise böyle

olmas kaçnlmazdr- tek hakikat mi, yoksa farkl hakikader midir?

E’arî uzmanlar, bu konuda bir ev söylememitir. Bunun yerine, bir

ksm iin kendiliinde tek bir hakikate dönebileceini iddia ederken bir

ksm farkl hakikatlere döndüünü iddia etmitir. u var ki, O’nun zat

üzerine ilave bir ey olmas kaçnlmazdr.

Bu kclamcmn ortaya koyduu düüncenin hüküm vcmcyiin d-

nda herhangi bir yaran yoktur. Çünkü zat, (birinci kabule göre) ken-

disine ilave tek bir hakikat kabul edildiinde, pek çok ilave eyi de kabul

edebilir. Bu durumda, çokluklar saylamayan 'kadimler meydana gelir.

Bu, Ebû Bekir b. et-Tayyib’in (el-Bakillanî) görüüdür. Bu konudaki

görü ayrl uzar.

Bizim yöntemimiz, bu esasa dayanmaz. ‘Bu esas
5

derken, onlarn

görülerini reddetmek ve tartmay kastediyorum. Bizim yöntemimiz,

herkesin (bilgi) kaynaklarn açklamaktr: Her grup, bir ey aktarrken

aktard eyi nereden aktarmtr? Böyle düünmesinin sebebi nedir?

Görüü, onun mutluluuna etki edecek mi, etmeyecek midir? te bu,

Allah yolunun ehlinin Allah’ bilmeye dair paydr. O halde biz, Allah’n

yaratklarndan herhangi birinin görüünü reddetmekle ilgilenmeyiz.

Bunun yerine, bazen ilahi genilik nedeniyle bu konuda onlar adna

mazeret bile sunarz. Çünkü Allah, kendisince bir delil olduunu göre-

rek, Allah ile beraber baka ilaha bir kant nedeniyle dua edenler hak-

knda bile mazeret ortaya koymutur. Bu balamda Allah öyle buyu-

rur: ‘Hiçbir delili olmad halde Allah’tan bakasna tapan kimse’
1**

Onlarn bir esas da, Allah’a kar saygdr. Bu nedenle, Allah’ an-

cak O’nun kendisini isimlendirdii eyle isimlendirir, sadece O’nn
kendisine izafe ettii eyi izafe ederler. Nitekim Allah ‘Sana ulaan her

iyilik Allah’tandr’ buyurur: Kötülük hakknda ise, ‘sana ulaan her kötü-

lük kendindendir”'
19 buyurur. Ardndan öyle demitir: ‘De ki: Hepsi Allah

kalndandr.’ 1 *0 Bunu her lcisi hakknda belirtmitir. yilik ve kötülük bir

araya geldiinde, ‘bunlar Allah’tandr’ deme, (Allah karndandr de).
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Böylece Kuran, kullanlan (bir eyin Allah’tan ya da Allah’n katndan

olmas örneinde) lafza dikkat etmitir.

Bilmelisin ki: Bir toplam, tek bana kalp bakasyla

birlemediinde her tekil hakikatten farkl bir anlama sahiptir. Örnek

olarak, kara boya ile maz arasnda mürekkebin siyahln verebiliriz.

Bu balamda Allah, kendisinden olan ile katndan olan ayrt etmitir. Al-

lah, belirli bir grup hakknda öyle der: ‘Allah, en hayrls ve en kalcs-

dtr.’
s Burada ifade, üstünlük bildiren kalpla gelmi ve (aralarnda) bir

iliki yoktur. Nitelikleri belirli bir grup hakknda ise demitir ki, ‘Al-

lah’n katnda olan daha hayrl ve daha kalcdr .’ 152 ‘Allah’n katnda olan

Allah’tan olan’la ayn olmad gibi hüviyetinin ayn da deildir. O hal-

de iki grup arasndaki fark, iki mertebe arasndaki farktr.

Nitekim birine ‘ailene ne braktn’ (Hz. Peygamber’in Hz. Ebû

Bekir’e söyledii söz) denilmi ‘Allah ve peygamberini braktm’ diye

yant vermi, ayn soru bakasna sorulmu, o ise, ‘malmn yarsn b-

raktm’ diye yant vermitir. Hz. Peygamber de ‘Aranzdaki fark, keli-

melerinizin arasndaki farktr’ buyurdu. Baka bir anlatmla, mertebe-

deki farknz belirtildii gibidir. Kul, Allah’n dndaki her eyden yiiz

çevirdiinde, onu Allah katnda daha hayrl ve kalc yapar. Kul, onu

bir yönden alemden alrsa -ki bu perdelenme, uzaklk ve knanmay ge-

rektirir- onu Allah katnda daha hayrl ve kalc yapmtr.

Artk sen de, mertebeleri ayrtr!

Allah, edeplileri ve onlarn kendisini bilme derecelerini bize bil-

dirmitir. Bu balamda, dostu brahim’in öyle söylediini belirtir:
‘

Be-

ni yaratan, beni hidayete ulatrandr. O, beni doyuran ve içirendir.’
153 Hz.

brahim, ‘beni aç brakan’ dememitir. ‘Hastalandmda -fakat beni

hasta eden dememi- bana ifa verendir
’154 demitir. Böylece Hz. bra-

him, ifay Allah’a, hastal kendisine nispet etmitir. Bununla birlikte

hepsi, Allah batndandr. Fakat Allah peygamberlerine edebi öretmi-

tir. Çünkü ölümden farkl olarak nefisler hastal kabul etmez.

Ariflerin faziletlileri, bu hapisten kurtulmak için ölümü ister. Pey-

gamberler ise, Allah’a kavumak için ölümü isterler. Allah ehli de böy-

ledir. Bu nedenle bir peygamber ölümü tercih edip etmemede özgür

(muhayyer) braklsayd, ölümü tercih ederdi. Çünkü ölümde Allah’a

kavuma vardr. Baka bir ifadeyle ölüm, Allah’tan peygamberine bir



138 Fütûhât- Mekkiyye 2

nimettir. Hastalk ise, hissettirdii ac nedeniyle, Allah’n farz kld
yükümlülükleri yerine getirmeyi engelleyen bir megaledir. Kul,

sorumluluk mahallindedir. Acy sadece hayvan ruh hisseder ve bedeni

yöneten ruhu bu dünyada çarld iten alkoyar. Bu nedenle Hz. b-
rahim, hastal kendisine, iyilemeyi ve ölümü ise, Hakka izafe etmi-

tir.

Nitekim Hz. Musa’nn arkada da (Hzr) onu ayp bir eylem say-d için gemiyi tahrip iini kendisine nispet etmitir. Hâlbuki ebeveyne

merhamet içerdii için çocuu öldürmeyi kendisine ve Rabbine izafe

etmitir. Hzr, bu davranlarn kötüsünü kendisine, duvar onarmay

ise Rabbine izafe etmitir. Çünkü onarmda, iyilik ve hayr vardr. Al-

lah, kulu Hzr’n geminin parçalanmas hakknda öyle söylediini bil-

dirir:
‘Ona bir kusur vereyim istedim .’155 Bunun nedeni, yüce mertebeyi

örfte ve âdette görünüü çirkin bir eyi kendisine izafe etmekten tenzih-

tir.

Duvarn onarm hakknda ise, iki öksüze bir rahmet içerdii için -

çünkü bu onarm nedeniyle çocuklara bir hayr ulaacaktr- öyle demi-

tir: ‘Rabbin irade buyurmutur ki:’ Burada Hzr, Hz. Musa’ya bildiri-

yor: ‘Bu iki yetim olgunluklarna ulasn ve Rabbinden bir merhamet olarak

hâzineleri ortaya çkarsnlar .’ l5,’ Hz. Musa’ya öldürdüü çocuk hakkuda

da öyle demitir: ‘O kâfir olarak yaratlmt.’ inançszlk, kötü bir nite-

liktir. Allah öyle buyurur:
‘
Allah kullan için küfrü ho görmez

’ 157 Hzr,
Musa’ya Allah'n o çocuun anne ve babasna ‘bir iyilik ve .temizlik ola-

rak,m küfrü deitirdiini bildirmek istedi. Hz. Musa’ya göre bir ayp

olan bu meseledeki eksiklii kendisine izafe etmek istedi. Nitekim Hz.

Musa bu davran yadrganacak bir i saym ve onu ksas karlnda
olmakszn öldürülmü masum bir kii saymtr. Hzr öyle dedi:

c

Rab-

lerinin onlar deitirmesini istedik
5159 Burada fiil, çoul zamiriyle gelmi-

tir. Hzr’n çocuu öldürmesinde lci durum vardr: Birincisi iyilie, di-

eri ise, Hz. Musa’ya ve yerleik âdete göre kötülüe sevk eder. Fiildeki

iyilik, çoul zamiri yönünden Allah’a ait iken görünüte ve o vakitte

Hz. Musa’nn bakma göre yadrganan yön ise, yine çoul zamiri ne-

deniyle Hzr’dan kaynaklanr. Baka bir anlatmla çoul zamir, çoul
anlam tad için, iki anlamldr. Birincisi iyilie -ki onunla Hzr ii

Allah’a izafe etti-, dieri ise eksiklie dönüktür, Onun vastasyla da ek-

sildii kendisine izafe etmitir.
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Çocuun öldürülmesi, uçta deil gemi ve duvar (olay) arasnda

gerçeklemitir. Böylece hadisedeki ayp-kusurlu gemi bakmndan iyi-

lik ise, duvar yönünden meydana gelir. Çocuun durumu öykünün ba-

nda ya da sonunda zikredilseydi, kendisine bir iyilik veya kötülük ka-

tmakszn, hikmet her yönün saf olmasn salamazd. Çocuun öldü-

rülme olay bata zikrcdilse ve geminin delinmesi (hadisesi) ortada zik-

rcdilseydi, çocuun öldürülmesindeki iyilik -ki bu iyilik hem çocua

hem de ebeveyne aittir- ulap görünüte belirli bir mertebeye ura-

mazd. Kastedilen, gemidir. Bu durumda söz konusu iyilik, duvarn

onarlmasndaki iyilie biliildi, Duvarn onann ortada zikrcdilse ve

çocuun durumu geride brakLsayd, geminin delinmesindeki ayp ço-

cuun öldürülmesindeki eksiklie ulamaz, böylece duvarn onarmam-

daki iyilie temas etmez, kendisine uygun olmayan bir eye uram
olurdu.

Mertebelerin özellii, kendilerine uradnda eylerin ‘ayân’m,

baka bir ifadeyle, özelliklerini deitirmektir. Bu nedenle, Hzr-Musa

kssasnda çocuun öldürülmesi meselesi ortada zikredilmitir. Bu du-

rumda, olaydaki kusr yönü geminin delinmesini takip etmi, hayr yö-

nü ise, duvarn onarmn takip etmi, böylece hikmet ortaya çkmtr.

‘Hzr niçin çoul zamirinde kendisiyle Allah’ bir araya getirmi-

tir?’ diye sorarsan, öyle cevap veririz: Hz. Peygamber, bir hatibin Al-

lah’ ve peygamberini ‘o ikisine isyan eden’ sözüyle tek zamirde birle-

tirdiini duyduunda, ‘ne kötü hatipsin’ demitir. Hz. Peygamberin bu

ifadesinin ortaya koyduumuz meselenin bir yönü olduunu bilmelisin.

öyle ki: Hakka sadece Hakkn kendisine izafe ettii veya peygamberi-

ne veya Hzr örneindeki gibi hakknda nass bulunan ve katndan bilgi

verdii kimseye örettii bir ey izafe edilebilir. te bu, söz konusu

meseleyle ilgilidir. Hatip, bu ledünni bilgiden yoksun ve Hz. Peygam-

ber de böyle bir ifadeyi kullanmasna müsaade etmeyince, onu knam
ve ‘ne kötü hatipsin sen’ demitir. Çünkü Hakk ve yaratklar, peygam-

berden gelen ilahi bir izin veya (Hzr’daki gibi) ledünnî bilgi olmaks-

zn tek bir zamirde bir araya getirmesi uygun deildi. Bu iki durumdan

herhangi biri hatipte yoktu. Bu nedenle Hz. Peygamber onu knamtr.

Hz. Peygamber, bir hadisinde, Allah’ zikretmi, kendisini zikret-

mi, sonra da Rabbi ile kendisini tek zamirde birletirerek öyle bu-
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yurmutur: ‘Allah’a ve resulüne itaat eden, hiç kukusuz doruya ula-

mtr. O ikisine isyan eden, sadece kendisine zarar verir, Allah’a asla

zarar veremez.’ Hz. Peygamber, kendi heva ve -arzusundan konumaz.

‘Onun konutuu, sadece kendisine vahyedile vahiydir.’ Hzr da, ayn

eyi söylemitir: ‘Ben bunu kendiliimden yapmadm.’ Baka bir ifadey-

le yapm olduu bütün iler ve Musa’ya söylemi olduu bürün sözler,

Hzr’n kendi bana yapt ve söyledii eyler deildir. Ruu anla!

Onlarn usulleri hakknda yeterli açklama yaptk. Süvariler, irade

edilenler, çekilenler, srlar ‘yumurta’ içinde saknlm kimselerdir. Do-

laysyla, o srlara hava asla girmez. Onlarn bu durumu, ‘cibinliklerde

duran’, ‘gözlerini bir an olsun onlardan ayrmayan’ ‘saknlm yumurta’

gibi olan hurilerin durumuna benzer.

Süvarilerin bir özellii de, uyurken yüzlerini açmamaktr. Srt üstü

yatarlar. Alglamak onlara aittir. Onlar, ancak ilahi emirle hareket eder,

ilah iradeyle dururlar. Onlarn iradesi, kendilerinden istenilen eydir.

Duraanlk, var olmayan bir durum olduu için, ona emri deil, iradeyi

bititirdik. Hareket etmek bir varlk durumu olduu için -ayet anlaya-

bilirsen- ona ilahi emri bititirdik. !

Onlar, ne sknt verir ve ne de skntya maruz kalr. Dillerinden en

çok dökülen ey, maaallah (Allah dilerse) ifadesidir. Bulutlar, onlarn

hizmetine sunulmu, gayblerin ilminde derinlik kazanmlardr. Her

gecede,' onlarn ruhsal bir mirac, hatta gece veya gündüz her uykuda

miraçlar vardr. lerin hakikatlerini örenmek, onlarm özelliidir.

Böyiece onlar, göklerin ve yerin hükümranln görürler,

Allah öyle der: ‘Böyiece inananlardan olmas için brahim’e göklerin

ve yerin melekûtunu gösterdik'
1™ Hz. Peygamber hakknda ise öyle de-

mitir: ‘Bir gece vakti kulum Mescid-i Haram'âan, çevresini mübarek kld-

mz Mescid-i Aksa’ya yürüten Allah münezzehtir .

1161 Burada söz konusu

olan, Hz. Peygamber’in gece yolculuudur ve âlimler, peygamberlerin

vârisleridir.

Onlarn halleri gizlemektir. Dilim dilim kesilscler bile, sahip olduk-

lar,ey örenilemez. Bu nedenle Hzr öyle demitir: ‘Bunu kendiliim-

den yapmadm .’ 161 Binaenaleyh gizlemek, onlarn esaslarndan biridir. u
var ki, açklama ve bildirme emri alrlarsa, bunu da yaparlar.

Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.
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OTUZKNC BÖLÜM
kinci Tabakadan Yönetici Süvarilerin Bilinmesi

Derin düünmek, sahibince sevilen bir özelliktir.

simler ve devletler ona aktr.

Selefler ona dayanarak hüküm verdi.

Amel olmasnn gerektirdii her eyde

Olutaki sr ona dayanr

Her oluun onun ilminde bir eceli vardr

Bu tabakadan bir grupla Endülüs ehirlerinden biliyye’de kar-

latm. Onlardan biri, Ebû Yahya es-Sunhâcî ed-Darîr idi. Zübeydî

mescidinde otururdu. Ölünceye kadar kendisiyLe arkadalk ettim ve

Doarda çok rüzgârl yüksek bir daa defnedildi. Yükseklii ve rüzgâr-

nn iddeti nedeniyle o daa çkmak, insanlara çetin gelirdi. Allah dan
rüzgârn kesti ve onu daa koyduumuz andan itibaren rüzgâr esmedi.

nsanlar, onun kabrini kazmaya balad, tam kestiler. Defin iini ta-

mamlayp kabrine yerletirdiimizde ayrldk. Ayrlr ayrlmaz, eskiden

olduu gibi, tekrar rüzgâr esmeye balaynca, insanlar bu olaya ar-
mtr. -

Karlatklarmdan bazlar, Salih el-Berberî ve Ebû Abdullah e-

arkî, EbuTHaccâc Yûsuf e-uburbelî idi. Bu saydklarmzdan Salih,

krk yl yolculuk yapm, biliyye’de Rutandâlî mescidinde krk sene

yolculuundaki gibi yalnz yaamtr. Abdullah e-arkî ise, iz brakm
biriydi. Yaklak elli sene evinde kandil yanmadan yaamtr. Pek çok

garip iini gördüm. Ebu’l-Haccâc c-uburbclî ise, $uburbel denilen

biliyye’nin dousundaki bir köydendi. Su üzerinde yürüyenlerden bi-

riydi ve ruhlar onunla muaaret ederdi. Bu insanlarn her biriyle ara-

mzda karlkl bir sevgi ve dostluk ilikisi olutu ve bu minvalde görü-

ür olduk. Onlar ahiret yolunda yararlandm kimseleri zikrederken

dier eyhlerimle beraber eâ-Drretü’l-Fâhire. adl kirabmda zikrettim.

Bu dört kii, bu makam ehliydi. Onlar, Melâmî velilerin en büyük-

lerindendi. Yönetme ve ayrtrma ilmi onlarn eline verilmi, dolaysy-
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la el-Müdebbir ve el-Mufassl isimleri onlara aitti. Onlarn düstûru, ‘ii

yönetir, ayetleri tafsil eder’ ayetidir. Onlar, oturaklara oturmu gelinler-

dir. Onlara ait allm ve allmam pek çok keramet vardr.

Rüriin âlem, onlara göre apaçk ayetlerdir. Sradan insanlara göre

ise ayetler, ancak alk olunmayan eyler olabilir. Ancak öyle olan ey-

ler, sradan insanlar Allah’ yüceltmek için uyarabilir. Allah, alldk

ayetleri kullarndan farkl snflara tahsis etmitir: Bir ksm, akl sahip-

leri içindir. Bu ksma örnek olarak, ‘Göklerin ve yerin yaratlnda, gece-

nin ve gündüzün birbirini takip ediinde, denizde yüzen gemilerde, Allah’n

gökten indirdii ve. ölümünden sonra yeri canlandrd suda, rüzgârlar ve

bulutlan gök ve yer arasnda amade olarak yönlendirmesinde akl sahibi bir

grup için ayetler vardr
’ 1*3

ayetini verebiliriz, Bu balamda, akl sahipleri

için hepsi alk olan pek çok ayet vardr. Baz ayeder inanan kimseler

için, baz ayeder ince düünce sahipleri için, baz ayeder yasaklara dik-

kat edenler, baz ayeder duyanlar -onlar Allah’tan örenen kimselerdir-,

baz ayeder bilenler, baz ayeder âlemler, baz ayeder müminler, baz

ayeder düünenler, baz ayeder ise öüt alanlar içindir.

Bütün bunlar, Allah’n farkl niteliklerle ve farkl ayetlerle betimle-

dii snflardr ve hepsini Kuran’da bize zikretmitir. Bu ayederi incele-

yip düündüünde, farkl eylere dair ayet ve kantlar olduklarn, so-

nuçta ise tek bir hakikate döndüklerini anlarsn, insanlarn çou bun-

dan habersiz olduu için Kuran bu snflar saymtr.

Zikredilen alldk ayederden bir ksm, insan, cin ve melek olular

bakmndan insann (ve cin ve meleklerin) gösterdikleri eyi alglayabil-

dikleri ayetlerdir. Onlar, Kuran’n âlemin idrak edebileceini belirttii

ayetierdir. Baz ayeder ise kapaldr. Bu ayederi ancak artianmalardan

arnm düünce sahibi idrak edebilir. Baz ayetierin delil oluu ince dü-

ünce sahiplerinin bulunmasna baldr. Onlar, ilerin kabuklarna de-

il, özüne bakan akl sahipleridir. Bu nedenle onlar manalar aratrr.

Elbâb (derin akllar, lübb’ün çoulu, öz) vc tüha (akl) demek olsa

bile, Allah akl lafzyla yetinmemi, ayetlerini ulu’l-elbâb (derin akl sa-

hipleri) için zikretmitir. Akl sahibi herkes, ilerin özüne ve hakikatine

bakmaz. Çünkü zâhr ehlinin de, hiç kukusuz, akllar vardr, ama ulu’l-

elbâb, yani iin özüne bakan derin akl sahibi deillerdir. Günahkârlarn

akllar vardr, fakat onlar, tüha sahibi deillerdir. Bu nedenle özellikleri
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farkllamtr. Çünkü her nitelik, bir bilgi snf verir. Bu bilgi, ancak

hali bu nitelik olan kimse için gerçekleebilir. Allah hiçbir türü bo yere

zikretmemitir.

Allah, Yüce Kuran’nda ayetler ifadesini bolca kullanmtr. Bu

balamda, çeitli yerlerde onlar e anlamda kullanm, bir ksm bir

ksmn takip etmi, onlar bilenlerin niteliini belirtmitir. Baz yerler-

de ise, ayetleri tek tek zikretmitir. Ayetlerin ardk geliine örnek ola-

rak, Rum Suresi’ndeki geçilerini verebiliriz. Burada Allah sürekli

cO’nm ayetlerindendr’, 164
cO’run ayetlerindendir

’ 165 ‘O’nun ayetlerinden-

der. Bütün insanlar bu ayederi okur, fakat onlar ancak özel ola-

rak her ayette zikredilen snflar fark edebilir. Adeta bu ayetler söz ko-

nusu kimseler için ayet olarak indirilmi, bakalar hakknda ise, karl-

nda sevap almak üzere sadece okumak için indirilmitir.

Bu tabakann makamndayken bu sureyi (Rum suresi) okuyup
cO’nun ayetlerinden biri de, gece ve gündüz uyumanz ve O’nun ihsann

aramanzdr,,(’7 ayetine ulatmda, Kuran’n dizilii ve toplanndaki

güzellikten büsbütün hayrete dütüm. Niçin Kuran görünüte akla göre

bu sralantan baka olmas gereken eyi önce zikretmitir? Gündüz,

Allah’n nimetini aramak, gece ise uyumak içindir. Nitekim cl-ICasas su-

resinde ‘O’nun ayetlerinden biri, sizin için gece ve gündüzü yaratmasdr"6^

buyurur. Roylece Allah, ayetin devamndaki zamiri geceye göndermi-

tir.
cO’nun ihsann aramanz için .’169 Burada gündüzde aramay kastet-

mektedir ve ifade gizli gelmitir. ki zamir de, ayn anlama gelebilir.

Çünkü sanatkâr, bazen gece çalr ve gece al-veri yapabilecei gibi

gündüz uyur ve dinlenebilir. Fakat ilerde yaygn olan dikkate almr.

Bunun üzerine, bu ayetin -ki o,
‘

gece ve gündüz uyumanz O’nun

ayetlerindendir' ayetidir- perdesinin ve nefis ifadesinin ardndan ilave bir

anlam bana dodu. Bu anlam, genel anlamda gündüzün rzk aramak,

gecenin ise uyumak olmas eklinde hal karinesiyle ayetten anlalan

eyden farkl bir anlam ifade etmekteydi. te onu imdi zikrediyorum.

Allah bu ayet ile ahiretin duyusal yaratlnn bu dünyadaki yarat-

la benzediine, fakat onun bizzat ayns olmayp farkl bir bileim ve

baka bir karm olduuna dikkat çekmitir. Nitekim bu hayam mizac

hakknda eriatlar ve peygamberin bildirimleri böyle gelmitir. Bu cev-

herler, onlarn ayn olsa bile onlar kabirlerde diriltilen vc haredilen ey-
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ler olacaktr. Fakat bileim ve mizaç, buraya yaramayan, o diyara layk

araz ve özeli liderle farkllaacaktr. Bununla birlikte göz, kulak, burun,

az, iki el ve iki ayakta yaratln yetikinliiyle buradaki suret ile ora-

daki suret birdir. Fakat yine de farkllk açktr. Bu balamda onun bir

ksmnn farkna varlr ve duyulur bir ksm ise fark edilmez.

Ahiret hayatnda yaratl sureti, bu dünyadaki yaratl suretine gö-

re olunca, dikkat ettiimiz ey anlalmamtr. Hüküm farkl olduuna

göre mizacn da farkl olduunu anladk. te bu duyu ve akln nasibi

arasndaki farktr.

Allah öyle buyurur: ‘O’nun ayetlerinden biri de gece ve gündüz

uyumanzdr.’ Burada uyankl zikretmemitir, hâlbuki o da, ayetler-

den biridir. Allah, dünya halinde uyankl deil, uykuyu zikretmitir.

Bu durum, uyanmann ancak ölümde gerçekleeceini ve ölmedii sü-

rece insann sürekli uykuda olduunu gösterir. Allah, böylece uyanklk

ve uykuda insann gece ve gündüz uyuduunu belirtmitir. Bir rivayette

öyle denilir: ‘insanlar uykudadr, öldüklerinde uyanrlar/

Ayette ‘gündüz’
170 kelimesinin bana b harfinin (‘bi’n-nehâr’ eklin-,

de) gelmediine dikkat etmiyor musunuz? Onun yerine b ortaklkla

alla gelen uyanklk halindeki uykuyu kastettii tam olarak anlalsn

diye, gece kelimesinin b’si ile yetinmitir (bi’l-leyl). Böylece gündüz ke-

limesinden b harfinin düürülmesi, ayet hakknda ortaya koyduumuz

yorumu güçlendiren bir kanttr.

Uyku, uyurken insann içinde bulunduu haldir. Uyandnda ise

öyle der: ‘öyle öyle rüya gördüm.’ Bu durum, ölünceye kadar dünya

hayatnda insann sürekli uykuda olduuna kanttr. Hatta insan, Hz.

Peygamber’in ‘nsanlar uykudadr, öldüklerinde uyanrlar’ hadisinde or-

taya koyduumuz gibi uyurken ve uyanklkta uykudadr. Hz. Peygam-

ber, dünya hayatmda insanlar uyuyor olmakla nitelemitir.

(Dünya Tabir Edilmesi Gereken Bir Rüya, Geçilmesi Gereken Bir

Köprüdür)

Sradan insanlar, genel olarak uyku diye isimlendirilen eyin dn-
daki uyumay çounlukla bilmez. Hz. Peygamber ise dünya hayatnda

bulunduu sürece insann sürekli uykuda bulunduuna dikkat çekmi

hatta bunu açkça belirtmitir. nsan ahrette uyanr. Ölüm, ahiret halle-
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rinin ilkidir. Böylece Allah, ‘O’nun ayetlerinden biri de gece ve gündüz

uykunuzdur’ ayetiyle Peygamberini tasdik etmitir. Gece uykusu, ge-

nelde bilinen uykudur. Gündüz uykusu ise, Hz. Peygamberin açklam

olduu bu uykudur.

Bu nedenle Hz. Peygamber, dünyay ibret (geçmek), geçilmesi

gerekli bir köprü saymtr. Baka bir ifadeyle, insann uykusunda gör-

düü rüya yorumland gibi dünya da tabir edilmelidir. Uykuda görü-

len rüya, kendisi nedeniyle deil, baka bir ey için amaçlanm ise,

uyurken görülen suretten uyanldk âleminde kastedilen o anlama geçi-

lir. nsann dünyadaki hali de böyledir, O, dünya için amaçlanm bir

varlk deildir. Onun dünyada hal, söz ve fiil olarak gördüü her ey,

ahiret için amaçlanmtr. Orada dünyada gördüü ey, insana tabir edi-

lir ve ortaya çkarlr. Nitekim dünyada da uykuda gördüü ey, uyan-

dnda ortaya çkar.

O halde dünya bir köprüdür, geçilir, imar edilmez. nsan da, uyku-

sunda gördüü ey hakknda böyledir. Rüyada görülen ey geçilir, esas

alnmaz. Çünkü insan uyandnda, görmü olduu eylerden liç birini

bulamaz. Gördüü ey, iyilik veya kötülük, bir yer, bina, yolculuk, iyi

veya kötü haller olabilir. O halde insann gördüü eyi arifin tabir et-

mesi gerekir. Tabir edince, ona ‘senin rüyan falan falan eye delalet

eder
5
der.

Dünya hayat da bir uykudur. nsan, ölümle ahirete göçtüünde,

sahip olduu veya duyumsad ev, aile ve mal gibi hiçbir ey onunla

beraber göçmedii gibi uyandnda da uyurken rüyasnda meydana

gelmi eylerden hiç birini elinde bulamaz. Bu nedenle Allah, gece ve

gündüz uykuda olduumuzu; ahirette ise uyank olacamz ve orada

rüyann tabir edileceini bildirmitir.

Allah’n, basiretini nuriandrp ölümden önce dünyada rüyasn ta-

bir eden kimse kurtulua ermi demektir. Böyle bir insan, dünyada bir

rüya görüp sonra rüyasnda uyandn ve gördüü eyi uykusunda

gördüü baz kimselere anlatan kimseye benzer. öyle der: ‘Falan falan

eyi gördüm. 3 Anlatt ahs onn rüyasn o konudaki bilgisine göre

yorumlar ve tabir eder. Uyandnda, rüyay görürken ve onu tabir etti-

rirken sürekli uykuda olduu kendisine görünür. En geçerli tabir bu-

dur.
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Bu dünyada zeki akll kimselerin hali de böyledir. Söz konusu

kimse, uykuda olsa bile, uyandn görür. Farkna varmak için, uyku-

sunda gördüü rüyay tabir eder ve en doru yolu tutar. Ölümle uyan-

dnda ise, rüyasndan dolay Allah’a hamd eder, uykusuyla sevinir ve

rüyas onun için iyilik meydana getirir. Binaenaleyh Allah’n bu ayette

zikrettii uyanklk, uyku ve gece ve gündüz kelimeleriyle onlar bize

izafe etmesi, bu hakikate dayanr. Gündüzde Allah’n ihsann aramak

ise, uykusunda uyanp rüyasn tabir ettiini gören kimse hakkndadr.

u halde bu, dünya halidir.

Allah doruyu bize ilham etsin!

te bu, ‘ii yönetir, ayetler i tafsil eder’
17'

ayetindendir. Baka bir ifa-

deyle o, gece ve gündüz uykusu, Allah’n ihsann arama ayetlerinin ay-

rmtlamasdr. Allah, onu duyan, yani anlayan bir kavme ayetler yap-

mtr. Nitekim Allah öyle buyurur: ‘Duymadklar halde duyduk di-

yenler gibi olmayn.’ Burada Allah, (hakikati) Allah’tan anlamay kas-

tetmitir. Onlarn hakknda öyle der:
‘Sardrlar Hâlbuki onlar,

duyarlar; ‘dilsizdirler’, hâlbuki onlar konuabilir; kördürler’, hâlbuki

onlar görürler; ‘düünmezler .’
172

Böylece duymak, konumak ve görmek ile kastedilen eye dikkatini

çekmi oldum.

Süvari tabakasnn eyler halikndaki kaynaklar, bu ayette belirtti-

imiz tarzdadr. Biz bu kayna, yöntemlerini bildirip dierlerinin kar-

snda mertebeleri belli olsun diye zikrettik. Onlarn srlar, (insann

hakikati), alk olunan ve olunmayan ortaya konmu ayetlerle ayakta
«\

.

durur: Alemin nefislerine bakarlar, amaçlar nedeniyle kendilerine yö-

neldikleri gayelerine mensup yönlere bakarlar, yöneldikleri eylerde ila-

hi snrlara bakarlar. Göz açp kapatmak kadar bir an bile bu baktan

gafil kalmazlar. Yaratllarnn gerektirdii gafletleri ise, onlar için giz-

lenmi eylerle ilgilidir. Onlar, kendilerinden istenilen eyde uyank, on-

lar için gizlenmi eyde habersizdir. Böylecc gaflet hükmünün dna
çkmazlar. Çünkü gaflet, insann yaratlndandr.

Bu grubun dndakileri ise gaflet, kendilerinden istenilen eylerden

uzaklatrmtr. Yöclic ey itaat ise, unu elde cuncnin srlarn ince-

leyip o eye uygun ilahi emre ve onun üzerinde otoritesi bulunan ilahi

isme bakarlar. Böylece ilahi emir, örenmek istedikleri ayeti onlara
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açklar. Ayet alk olunan bir ayet ise, bu durum, gece ve gündüzün pe
pee gelmesi, bulutlarn amade klnmas gibi insanin ayet olduklarn-

dan haberdar olmad alldk ayetlerdir. Bu ayetlerden yoksun kaldk-

larnda ise, (ayet olduklarn anlarlar ve bulutlar söz konusu olduunda

söz gelii) yamur duasna çkarlar ve o vakitte, bu doal ayetlerin ba-

lanm ve kymetini örenirler. Bunun yan sra, farknda olmadan ‘ayet’

içinde bulunduklarn anlarlar. Ayetler kendilerine gelip, söz gelii

yamur yadnda, tekrar eski gafletlerine dönerler.

Sradan insanlarn hali, budur. Nitekim Allah, bu dünya hayatnda

öne alarak, onlar hakknda öyle der: ‘O sizi karada ve denizde yolculuk

ettirendir , Gemide bulunduunuzda ve onlar güzel bir rüzgâr yüzdürdü-

ünde bununla sevinirler. iddetli bir rüzgâr esip her mekândan dalgalar

onlara ulatnda kendilerini kurtarmas için Allah’a dua ederler.
m c

Allah

onlar karaya çkardnda ise bir anda haksz yere yeryüzünde taknlk

yapmaya balarlar " 74
Allah onlar hakknda öyle der:

c

Ey insanlar, ta-

knlnz ancak kendi aleyhinizedir
" 7S Onlar da, cehennemde öyle der:

‘Keke döndü rülseydik .

,17fi

Allah öyle buyurur: ‘Döndürilkelerdi yine ayn

ii yaparlard "77 Nitekim gemide bulunan insanlar Allah’a ihlas ile dua

ettikten sonra, tekrar irk ve taknlklarna dönmütür.

Bu grup bu ayetlere baktnda, onlar ilahi emirin rehberliinde,

ayetleri kendi balamlarnda yorumlarlar. Ayetler alk olunmayan bir

ayet ise, onu hangi ismin talep ettiine bakarlar: el-Kahhâr ve kardeleri

talep etmise -d bu durumda korku, zorlama ve tehdit ayetidir- onu ne-

fislerine gönderirler; el-Latîf ismi ve kardeleri talep etmise -ki bu du-

rumda da tevik ayetidir- onu ruhlara gönderirler. Böylece o ayetlerden

parltl birk nefislere doar ve bu sayede nefisler yaratanlarna yöne-

lir. Baar ve hidayetle rzklanr, amellerden haz almak nimeti kendile-

rine verilir. Böylece nefisler, bu amelleri cokuyla yerine getirir. Onlar

yerine getirirken tembellik giysilerinden soyunur, tembel insanlarla

dosduk ve Allah’n zikrinden alkoyan gafillerin arkadal kendilerine

çirkin görünür. Böylece toplum ve topluluu küçük görür, yalnzlk ve

teklii tercih ederler.

Kadir gecesinin hakikatini bilmek, onun tespiti, srr ve anlam bu

ikinci tabakaya aittir. Bu gecede onlara özgü ilahi hükümler vardr. Ka-

dir gecesi, onlarn zamandan olan paydr. Allah, zamann en ereflisini
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onlara ihsan ettiinde makamlarn 111 ne kadar üstün olduuna baknz!

Çünkü Kadir gecesi, bin aydan daha hayrldr. Bunun içinde Ramazan,

Cuma, Aure günü, Arefe günü ve Kadir gecesi bulunur. Allah adeta

öyle demitir: 'Onun iyilii seksen tiç sene ve çeyrek yl kat fazladr.
5

Çünkü Kadir Gecesi, seksen üç yl ve dört aydr. Bu dön ay içinde Ka-

dir gecesinin bulunduu aylar olabilir. Böylece her gecede seksen dört

kat daha fazla artar. Bu zamanda bulunan hayrlara baknz ve bu za-

mann hangi gruba tahsis edildiine dikkat ediniz.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

On sekizinci lusm sona erdi, onu on dokuzuncu ksm takip edecektir.



FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN
ON DOKUZUNCU KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

OTUZ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Niyet Kutuplarnn Bilinmesi, Onlarn Srlar, Usulleri-

nin Nitelii, Niyet Sahipleri Denilmesinin Sebebi

Ruh beden için, niyetler ise amel içindir

Ameller niyetle hayat bulur, topran yamurla canlanmas gibi

Çiçekleri, aaçlan gürbüz bir halde görürsün

Ya da aaçlarn bitirdii meyveleri

Amellerimizden de böyle suretler çkar

Çürük ve güzel kokular onlanndr.

eriat olmasayd, misk onlarn kokusundan utanrd

Benim düüncem böyle hüküm verir

Çünkü yaratmann dayanan toplarm

Dolaysyla fayda ve zarar arasndafark yoktur

Artk onun eriatna sarl, onunla bir mülk gibi nimetlen

Onlara suretler yerleir, mutluluk üzerinde çiçek açan

Tpk hükümdarlar gibi; onlar tahtlarnda görürsün

Ya da gözün ak olduu gelinlere benzerler.
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,

(Niyetler ve Ameller)

Hz. Peygamberin bir hadiste öyle buyurduu bize bildirilmitir:

cAmeller niyetlere göredir. Kii için niyet ettii vardr. Hicreti Allah’a

ve peygamberine olan kiinin- hicreti Allah’a ve peygamberinedir. Dün-

ya için hicret eden ise, onu elde eder. Ya da bir kadn için hicret eden,

onunla evlenir ve hicreti dc hicret ettii eyedir.’ Bu hadisi, Ömer b. el-

Hattâb rivayet etmitir.

Bilmelisin ki: Niyederi gözedeyen özel bir halde ve özel bir nitelik-

te adamlar vardr. Allah izin verirse, onlar ve hallerini zikredeceim;

Mükelleflerin bütün hareket ve durularnda ameller için niyet, topran

bitirdii eyler için yamur gibidir. Niyet, zat yönünden tek, konusu -

ki niyet edilen ey demektir- itibariyle farkldr. Netice ise, niyete deil,

niyetin ilgili olduu eye göredir. Çünkü niyetin pay, fiile yönelmek va

da 011u terk etmektir. Bu fiilin güzel ya da çiticin, iyi veya kötü olmas,

niyetin ürünü deil, arzî bir durumdan kaynaklanr. âri’, onu ayrt

etmi ve sorumlu insan (olarak) belirlemitir. O halde, niyetin özellikle

bu bakmdan herhangi bir etkisi yoktur.

Niyetin durumuna örnek olarak yamuru verebiliriz. Onun ilevi,

yamak veya topraa karmaktr. Ölü topran onunla canlanmas veya

yamur nedeniyle yoksul-biçarenin evinin yklmas, yamura ait bir

durum deildir. Böylccc yamurla ho kokulu çiçek ortaya çkt gibi

güzel ve çirkin meyveler de topran mizacnn iyi veya kötü olmas ve-

ya tohumun iyi veya kütü olmas yönünden ortaya çkar. Allah öyle

buyurur: Tek bir su ile sulanr ve bir ksm dierlerinden daha üstün

olur.’ Baka bir ayette ise öyle buyurur:
cBunda düünen bir toplum için

ayetler vardr.’
178 Bu noktada niyetin etkisi sadece yardmdr. Allah öyle

buyurur: ‘Pek çok kii onunla saptr, pek çou da doru yolu bulur’ 1™ Kas-

tedilen Kuran’da verilen örnektir. Su, farkl koku ve tatlarn ortaya

çkmasnn sebebi olduu gibi niyetler de iyi ve kötü amellerin sebebi-

dir.

Kuran’n herkes için hidayet olduu malumdur. Fakat verilen ör-

nei tevil ederek saptan saptt gibi hidayet bulan da hidayete erer.

Ama salt örnek oluu yönünden verilen örnein gerçei deimez. Ek-

siklik anlayta meydana gelmitir. te niyet de beyledir. Niyet, niyet

konusuna iliir. Söz konusu eyin güzel veya çirkin olmas niyete deil,



On Dokuzuncu Ksm 15i

iyi veya çirkin hükmünü o ey hakknda veren kimseye aittir. Allah öy-

le buyurur: ‘Biz ona yollar gösterdik.’ Yani, mutluluk ve bedbahtlk yo-

lunu açkladk. Sonra öyle der: ‘Ya ükreder ya da inkâr eder.*180 Bu da,

sorumlu muhataba döner. Çünkü iyilie niyet, iyilik meydana getirdii

gibi kötülüe niyet de kötülük meydana getirir. u halde insana gelen

ey, iyisi veya kötüsüyle, mahalden gelir.

Allah öyle buyurur:
c
Yolu göstermek Allah’adr m Yani, bunu kendi

üzerime zorunlu kldm. Allah adeta öyle der: ‘Hakkn mertebesine ge-

rekli olan ey, mutluluunuza ulatracak yolu size açklamaktr ve ku-

kusuz bunu da yaptm. Çünkü sizler, mutlulua gidecek yolu ancak be-

nim açklamam ve bildirmemle örenebilirsiniz.

Bunun nedeni udur: lahi ilimde kullarn muduluk yollarnn ol-

duu gibi bedbahtlk yollarnn da belirli bir sebebe bal olduu belir-

lenmitir. Bedbahtlk, gerçekte, mutluluk yolundan ayrlmaktan ibaret-

tir. Muduluk yolu ise, Allah’a ve inanmamz zorunlu olan Allah katn-

dan gelen eye inanmamz demektir. Âlem(dekiler), Allah’n ilminde o

yolun nasl belirlendiini bilmekten habersiz olduu için onu bildirmek

kelam sfatyla Allah’a kalmtr. Bu nedenle peygamber gereklidir. Al-

lah öyle buyurur: Peygamber gönderinceye kadar azap edici deiliz.” 82

Allah’a O’nm kendisine vacip kldndan baka bir eyi vacip klama-

yz. Allah,
(

yolu göstermek Allah’a düerm

8

ayetinde mudulua giden yo-

lu bildirmeyi kendisme vacip klmtr. Bu balamda baka bir ayet,

‘müminlere yardm etmek üzerimize borçtur*,
18* ‘Rabbin nefsi üzerine rah-

meti yazmtr5185
vb. ayederdir.

Gerçekte ise, Allah bunu kendisine deil, nispete vacip klmtr.

Çünkü Allah, erî vacibin tanm nedeniyle, herhangi bir eyin üzerine

vacip olmasndan münezzehtir. Öte yandan ezelde ilahi ilim, mutlulu-

umuzu salayacak yolu belirleyip ilim olmas bakmndan ilim tebli

görevi tamad; tebli ise kelamn niteliinden kaynakland için,

ilmin belirledii kullarn muduluunu salayacak yolu bildirmek, cl-

Mütekellim nispetinde ortaya çkmtr. Böylece ilahi kelam, ilahi ilmin

tercüman olarak, bu konuda bilginin belirledii eyi açklamtr. O
halde zorunluluk, nispet hakkndadr. Çünkü (Tanr’mn nitelikleri),

farkl faildi nispederdir. rade, kudret ve benzeri dier ilahi nispeder de

böyledir.
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(simler ve Zat)

lahi isimlerin karlkl görümesini, konumasn ve münazara

tarzmda bu âlemin yaratl hakknda -ki âlem Allah’n dndaki her

ey demektir- yardmlamalarn Anka-

i

Murib kitabnda açkladk. O
kitaba ‘ebedi yaratl hakknda ezeli tartma’ adl bir bölüm koyduk.

Ayrca, naü’d-Devair ve’l-Cedavil adl kitabmzda da bu konuyu ek al-

dk.

Nispetler bilgisi hakknda derin kavray sahibiysen, ilahi mertebe-

ye ilahi zorunluluun nasl ilitiini anlamsn demektir. ‘Takva sahiple-

ri o gün Rahmana, getirilir”^ ayeti bu anlama gelir. Acaba, yannda otu-

ran ve ‘avucunun içinde’ bulunan kimseler nasl O’na götürülür ki? Ebû

Yezd el-Bestami bir okuyucunun ‘Takva sahipleri o gün Rahmana getiri-

lir'' ayetini okuduunu duymu, bunun üzerine gözya minbere ulan-

caya kadar alamtr. Hatta bir rivayette minbere dökülünceyc kadar

gözünden kan damlam, haykrm ve öyle demitir: ‘Hayret! Onunla

oturan nasl O’na götürülür?’

Bizim devrimiz geldiinde, bize bunu sormular, ben de öyle ya-

nt verdim: alacak olan Ebû Yezid’in sözüdür. öyle ki: Takva sahibi

cl-Cabbâr ismiyle oturan kimsedir. O ismin saldrsndan korkar. Rah-

man isminin ise, rahman olmas yönünden saldrs yoktur. er-Rahman,

sadece yumuaklk, lütûf, af ve mafiret verebilir. Bu nedenle takva sa-

hibi heybet ve hamet, veren el-Cabbâr isminden er-Rahman ismine gö-

türülür. Çünkü el-Cabbar, takva sahibi olular yönünden dünyada tak-

va sahiplerine elik eder.

Bütün ilahi isimler, bu yönteme göre deerlendirilir. Bir ismin ha-

kikatini örenmek ve onun dierinden farklln anlamak istediinde,

peygamberlerin dile getirdii bütün isimleri böyle görürsün. Çünkü her

ilahi ismin iki delaleti vardr: Birincisi ismin isimlendirilen delaleti;

kincisi ise, baka bir isimden farkl olmasn salayan kendi hakikatine

delaleti.

Bu adamlarn niyeti bilmeyle ilgilenmelerinin nedeni, kelimeye

bakmalar ve onu incelemeleridir. Kelimeyi inceleyince, harflerinin te-

rimsel olarak anlam gösteren bir yapnn ortaya çkmas için birletikle-

rini ve toplandklarn örenmilerdir. Konuan o sözü söylediinde,
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duyann anlama gücü, kelimenintad anlam kavrar, bu sayede fayda

meydana gelir. Kelime, o nedenle dilde bu özel kullanmla bulunur.

Bu adamlar, himmetlerinin yücelii nedeniyle namelerle snrl

sema’y kabul etmez. Onlar, snrsz sema’y kabul ederler. Çünkü snr-

sz sema, onlarda ancak anlamlar kavramay meydana getirir. Söz ko-

nusu olan ilahi-semadr ve o, büyüklerin semaidir.

Snrl sema ise, mensuplarna namelerin etki ettii doal sema’dr.

Bir insan, snrl sema’da namelerle anlam duyduunu iddia eder ve

öyle diyebilir: Anlam olmasayd, hareket etmezdim. Bu esnada, yani

hareket ettiren sebepte doann hükmünün dna çktn iddia edebi-

lir. Bmu iddia eden eyh taslaklarn ve bu yolun türedilerini gördük.

Böyle bir iddiann sahibi dürüst deilse, yalancl hemen ortaya çkar.

ddia sahibi sema meclisindeyken dikkatini ona ver! Söz Söyleyen

(Kavvâl), doal olarak mizac harekete geçiren nameleri okumaya ba-

layp haller hayvan nefislere yaylnca buna bal olarak bedenler fele-

in dönüünün etkisiyle dönerek harekete geçer. Bu esnada devran

(dönme), buradaki scma’nn doal sema olduunu gösteren eylerden

biridir. Çünkü insann hakikati felekten olumu deildir. Bilakis o, üf-

lenilen ruhtandr ve bu ruh mekanszdr. Dolaysyla felein üzerinde-

dir. nsan ruhunun bedende döngüsel olan veya olmayan bir tahriki söz

konusu deildir. Bu tahrik, doa ve felein altnda bulunan hayvani ru-

ha aittir.

Ne kendi yaratlnn ve ne de seni hareket ettiren eyin cahili ol-

ma!

öyle deriz: (Kendisini doann harekete geçirmediini) ddia

eden insan, harekete balayp hal onu tutar ve dönmeye balar veya

dönmeksizin arkaya doru düer. Bu durumda kendisi ve içinde bulun-

duu meclise dair bilincini yitirmitir. Halinden ayrlp bilincine dön-

düünde ise, kendisini hareket ettiren eyin ne olduunu sor. öyle di-

yecektir:

-‘Söz Söyleyen öyle öyle dedi, ben de onun sözlerinden unu u-

nu anladm ve o mana beni hareket ettirdi.’

Bunun üzerine ona de ki:
c
Seni hareket ettiren ey namenin güzel-

liidir. Anlamak ise, dolayl olarak meydana gelmitir. Dolaysyla do-
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a, hayvan yönünü hükmü altna almtr. Namenin sana tesirinde

deveyle aranda bir fark yoktur.

Böyle bir ifade, ona çok ar ve çetin gelir ve sana der ki: ‘Sen ne

beni ve ne de beni hareket ettiren eyi anladn.’

Bu cevap karsnda bir müddet sus. Çünkü böyle bir iddia sahibi,

gaflet tarafndan istila edilmitir, Sonra onunla bu anlamn verisi hak-

knda konumaya bala ve ona de ki: ‘Allah’n sözü ne güzeldir!’

Allah’n kitabndan onu gazelhann sesiyle harekete geçiren o an-

lam içeren bir ayet oku ve iyice anlamasn sala. Anlaynca, o da se-

ninle ayet hakknda konumaya balar. Bu esnada, herhangi bir hal veya

hareket veya kendinden geçme o kiiye ulamaz. Fakat ayeti beenir ve

öyle der: ‘Bu ayet, Allah’ bilmek hakknda yüce bir anlam tar.’ Bu

iddiasndaki tutarszl ne kadar iddetlidir!

Bunun üzerine ona öyle de: Kardeim! Söz Söyleyen (Kavvâl),

güzel nameleriyle iirini okumaya baladnda, sema’da seni harekete

geçiren eyin bizzat bu anlam olduunu bana söylemitin. Peki, hangi

anlam nedeniyle o hal sana nüfuz etmiti? Bu anlam en yüce ve en do-
ru söz olan Hakkn kelamyla sana okuduum ayette var. Fakat onu

beenme vc anlamana ramen hareket ettiini görmedim. Dün gece

sema’da ise, Allah’n buyurduu gibi eytann dokunup çarpt biriy-

din. Anlayn seni doal sema’dan perdelemi! ir. u halde, sema eder-

ken senin için gerçekleen ey kendini bilmemelidir. Anlama ile hareketi

ayrt edemeyen kimsenin kurmla erecei nasl umulur ki?

Anlamalttan kaynaklanan sema, ilahi sema’dr. nsana böyle bir hal

gelir ve gelen varid, getirdii özet bilgi nedeniyle güçlü olur. Böyle bir

varidin bedendeki nihai etkisi, onu yatrmak ve duyularndan habersiz

klmaktr. Bu durumda, ister büyük ister küçült adamlardan olsun, her-

hangi bir ekilde kiiden hareket ortaya çkmaz. te bu, Hak’tan gelen

güçlü-varidin hükmüdür. Ayn zamanda ilahi varidi doal varidden ay-

ran ey de budur. Çünkü doal varidin hareketi, daha önce belirttiimiz

gibi, dönme (devran etmek), kendinden geçmek ve deliler gibi çarpl-

maktr.

lahi varid, zikredeceim bir nedenden dolay bedeni (dödümck
yerine) yatrr. öyle ki: nsan, topraktan yaratlmtr. Allah öyle bu-

yurur:
c
Si^i topraktan yarattk ve ona döndüreceiz ve tekrar ondan çkara-
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caz."* 7 nsanda bütüî unsurlar bulunsa bile, en önemli unsur toprak-

tr. Allah toprak hakknda öyle der. 'sa’nn Allah katndaki yaratl

Âdem'in yaratl gibidir. Allah, onu topraktan yaratmtr n88 nsan, otu-

rurken vc ayakta dururken, büyük ölçüde kendisinden meydana geldii

en büyüle aslndan uzaklar. Çünkü insann oturmas, kalkmas ve

eilmesi ayrntdr. nsana Hak kaynakl varid geldiinde ise, ilahi vari-

din ayakta tutma özellii vardr. Bu özellik insanda bedeni yönünden

geçici olarak bulunur. Bedeni yöneten ruhu, onu ayakta tutan ve otur-

tandr.

lahi varidin getirdii bilgileri alglarken insann yönetici ruhu be-

deni yönetmekten uzaklarsa, bedenin ayakta durmasn ve oturmasn

salayan bir ey kalmaz, beden aslna döner. Bu durum, döekte olsa bi-

le, yatmak diye ifade edilen topraa yapmaktr. Çünkü döek, insann

topraa ulamasn engeller. nsann ruhu bu alglaytan ayrlp varid

rabbine döndüünde, ruh tekrar bedeni yönetmeye döner. Böylece onu

ayaa kaldrr. te vahiy alrken peygamberlerin srtüstü yatmalarnn

nedeni budur.

Hiçbir peygamberin vahiy esnasnda devran ettii (döndüü) du-

yulmamtr. Hâlbuki vahiyde vasta -ki melektir- da bulunur. Peki vas-

talar ortadan kalktnda varidin durumu nedir? Duyulardan uzakla-

mak kesinlikle gerçeldemedii gibi bulunduu hali de bakalamaz.

Çünkü ilahi varid, ruhsal vastalarn kalkmasyla insann bütününe nü-

fûz eder, ondaki her organ, hatta latif veya youn her bölümnez parça

bu ilahi varidden payn alr. nsan bunu açkça hissetmez ve onun hal

hiç deimez. Yemek yiyorsa, yedii halde kalr; bir ey içiyorsa veya

konuuyorsa, o halde kalr. Çünkü varid geneldir. ‘Her nerede olursanz,

0 sizinle beraberdir
5189

ayeti buna iaret eder. Bu vakitte yemek veya iç-

mek veya konumak veya oynamak gibi herhangi bir halde bulunan

kimse, bulunduu o halde kalr.

Bu yüce grup, doal varidler ile ruhsal ve ilahi varidler arasndaki

varln fark görüp kartrmann ise kendi kendine Allah adam oldu-

unu iddia edenlere ilien bir durum olduunu gözleyince, onlar bilgi-

sizlik ve kartrmayla nitelenmekten yüz çevirmilerdir. Çünkü o, doal

varln mahallidir. Böylece himmetleri niyetlerle ilgilenmeye yüksel

mitir. Çünkü Allah, onlarn hakknda öyle buyurur: ‘Sadece Allah’a
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ibadet etmekle emrolundular .'” 90 hlas, niyet demektir. Bu nedenle Allah

ihlasl olanlar (muhlisin) demekle yetinmeyip O’nun için ihlasl olanlar

diyerek snrlamtr. hlas, istihlas kelimesinden gelir. nsan, niyetini

eytan karsnda da halis yapp ihlasl diye isimlendirilebilir. Bu du-

rumda, onun amelinde Allah’a ait bir ey yoktur. Bazen insan, Allah’a

kotuu ortaklar için ihlasl olabilir, bazen Allah için ihlasl olur. Bu

nedenle Allah öyle buyurur: 'Dini O’na tahsis ederler
5

, bakasna veya

ortaklk hükmüne tahsis etmezler.

Bu grubun adamlar, amelleri kabulde, mutluluklara ulamada ve

Allah için yapmalar istenilen amellerde ilahi talebe uymada, kendilerini

aslla ilgilenmeye vermilerdir. Bu asl, niyet diye ifade, edilir. Niyetle

çokça ilgilendikleri için de, niyete nispet edilmilerdir. Onlar, bizzat

amellerinin istenilmediini anlamlardr. Ameller, onlarla amaçlanan

ey için istenilir ki, o da, ameldeki niyettir. Amelde niyet, kelimedeki

anlama benzer. Çünkü kelime, özü gerei istenilen bir ey deil, içerdi-

i ey nedeniyle istenilendir.

Kardeim! Bu adamlarn baknn ne kadar ince olduuna dikkat

et. Bu hal, tasavvuf yolunda ‘nefis muhasebesi’ diye isimlendirilir. Hz.

Peygamber öyle buyurmutur: ‘Hesaba çekilmeden önce, nefislerinizi

hesaba çekiniz.’

Bu adamlardan ild kiiyle biliyye’de karlatm: Ebû Abdullah b.

Mücahid ve Ebû Abdullah b. Kassûm. Makamlar buydu ve onlar, niyet

adamlarnn kutuplanndand.

O ikisine ve bu makamn adamlanna uyarak ve de emrine balan-

mann farz olduu Hz. Peygamberin ‘nefislerinizi hesaba çekiniz’ anla-

mndaki emrine balanarak, bu makamda (nefsimizi hesaba çekmeye)

koyulduk. Bizim eyhlerimiz, konutuklar ve yaptklar ilerden dolay

nefislerini hesaba çeker ve onu bir deftere yazarlard. Yats namaz geçip

evlerine kapandklarnda ise, nefislerini hesaba çekerler, defterlerini ge-

tirir, gün boyunca kendilerinden ortaya çkan söz ve amellere bakar, her

amelin karsna hak ettii eyi koyarlard. Amel balanmay dilemeyi

gerektiriyorsa, balanma isterler, tövbeyi gerektiriyorsa tövbe ederler,

ükür etmeyi hak etmise ükrederlerdi. Böylece o gün yaptklar bütün

amelleri karlatrr ve sonra uyurlard.
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Biz ise, bu noktada düüncelerimizi de kaydetmeyi ekledik. Böyle-

ce söz ve fiillerimize ilave olarak nefislerimizin bize söyledii ve düün-

düü eyleri de yazyor, nefsimi yatsdan sonra onlar gibi hesaba çeki-

yordum, Defteri getirip nefse gelen ve nefsin içinden konutuu bütün

düünceleri; bunlardan duyuya gözüken söz ve fiilleri, bu düünce ve

konumada nefsin niyetlendii her eyi deerlendiriyordum. Böylece,

gereksiz eylerle ilgili düünce ve ilgiler azalm, sadece gerekenler kal-

mtr.

Bu bölümün ve niyede ilgilenmenin faydas budur. Tasavvuf yo-

lunda bahsi geçen konudan (niyetlerin gözetilmesi) daha çok ihmal edi-

len baka bir ey yoktur. Çünkü bu, nefesleri kontrol etmeye dönen bir

durumdur. Nefesleri kontrol etmek ise, çetin bir itir.

(Yunus Kalbi ya da ikinci Doum)

Bu grubun esaslarn ve niyede ilgilenmelerinin nedenini, bu ilgi-

lenmenin onlar için dinî bir emir olduunu, bu meselede onlara ait sr

ve ilimleri belirttikten sonra, onlarn makamlarn ve sahip olduklar sr-

lar örenmelisin;

Söz konusu grup, Yunus’un kalbi üzerindedir. Çünkü Yunus,

‘öfkelenerek gittiinde’ Allah’n kendisine rahmetinin genilii haliknda-

ki taahhüdü nedeniyle darlk vermeyeceini zannetmiti. Rahman is-

minden kaynaklanan bu ilahi geniliin bakas hakknda olup söz ko-

nusu kiinin ümmetinin o genilie ulaacan düünmemi, onu ken-

disine snrlamt. Öfke, kalbin karanldr. Bu karanlk, mertebesinin

yücelii nedeniyle, dna da etki etmitir. Bu nedenle Yunus, Allah’n

diledii süre baln karnnn karanlnda braklm, Allah onun dikka-

tini anasnn karnnda bir cenin iken kendisini kimin yönettiine çek-

mek istemitir. Ayrca dikkatini una da çekti: O mekânda, onun kz-

mas veya ona kzlmas düünülebilir mi? Böyle bir ey olamaz, çünkü

orada Allah’n korumasndayd ve Rabbinden bakasn bilmiyordu.

Böylece kendisine söz ile deil, fiil vastasyla öretmek için Yunus’u

balgm karnnda bu hale döndürdü.

‘Karanlklar içerisinde ‘Senden baka ilah yoktur’ diye nida etti.’
191 Bu

ifade, bu tevhidde ümmeti adna mazeret belirtmektir. Yani, Allah’m

sen, dilediini yapar ve rahmetini dilediine yayarsn. ‘Seni tenzih ede-
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rim. Ben zalimlerden oldum .’
191 Zaln, zademe (karanlk oldu) kelimesin-

den türemitir. Yani, benim karanlm kendime dönmütür, yoksa sen

beni karanla atm deilsin. çimde olan ey, dma nüfuz etmi, k
içime geçmi ve derûnum aydnlanm, öfkenin karanl kaybolmu,

tevhidin nuru ona yaylm ve rahmet nüfuz etmitir. Böylece bu nur,

öfkenin karanl gibi, onun dna nüfûz etmitir.

‘Rabbi duasn kabul etti ve onu skntdan kurtard’ 191
. Balk, ‘selim ft-

rat üzere domu olarak
1 onu karnndan çkartt. Yunus’un dnda

Ademoullarmdan hiç kimse, lci kez domad. Yunus ise, tpk bir ço-

cuk gibi zayf olarak (baln karnndan) dar çkt. Nitekim Allah

‘hasta idi
’194

buyurdu. Allah, onu kabak yapraklaryla sarmalad. Kabak

yapra yayvand ve üzerine sinek konmasn engelliyordu. Çünkü ço-

cuk, zayfl nedeniyle, sinekleri kendisinden uzaklatramaz. Bu ne-

denle Allah, Yunus’u yapraklarnn yayvanl nedeniyle sineklerin yak-

laamayaca bir bitkiyle örttü. Kaban yapra, yumuaklkta bütün

dier bitkilerden farkl olarak, pamua benzer. Dier bitkiler ise, sert-

tir. Böylece, Allah Yunus’u yeniden ina etti. Bu grup Yunus’a gelen e-

yin bâtnnda bulunan bir nitelikten ve amacndan dolay kendisine gel-

diini gördüklerinde, kendilerini nyederini ve hareketlerindeki amac

saflatrmaya vermilerdir. Böylece, sadece Allah’n niyet etmelerini ve

amaç edinmelerim emrettii eyleri amaç ve niyet edinirler. te bu, Al-

lah ehlinin yapabildii eyin zirvesidir.

Allah adamlar içinde bu gaip azdr. Çünkü o, son derece dar bir

makamdr ve sahibi sürekli huzura (bilinç hali) muhtaçtr. Bu makamda

bulunanlarn en büyüü, Ebû Bekir’di. Bu nedenle Hz. Ömer, Yemâme
savanda öyle demitir: ‘Gördüm ki, Allah Ebû Bekir’in gönlünü sa-

vamak için açm ve onun haldi olduunu anladm.’ Çünkü Hz. Ömer,

Hz. Ebû Bekir’in sürekli içiyle ilgilendiini biliyordu.

Bu makam sahibinin zahirinde bir hareket meydana geldiinde, bu

hareket sadece illin’den meydana gelir ki, bu durumun gerçeldemesi

zordur. Bu nedenle makamlar anlayan Ehl-i Kitap’tan kimseler ‘Al-

lah’n peygamberi öyle öyle söylüyor’ denildiinde ya da bunu duy-

duklarnda, öyle derlerdi: ‘Bu ancak illm’den ortaya çkacak bir sözdür.’

Baka bir ifadeyle o, yaratlmn sözü deil, ilahi kelamdr. Timin ne
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güzel olduuna, bu grubun hangi makamda bulunduuna ve hangi il-

keye sarldna baknz!

Allah bizi de onlardan etsin!

Söz konusu grubun amellerinin büyük ksm, bâtndadr. Bu grup

içinden seyahat edenlerin meskenleri, vadiler vc maaralar; ehirlerdeki

meskenleri ise, Allah’n kullarndan bakalarnn yapt binalardr. On-

lar, ta üstüne ta koymazlar. Nitekim Hz. Peygamber de, Rabbine gö-

çünceye kadar, kendisi için ev yapmamtr.

Bunun nedeni, onlarn dünyay büyük bir nehir üzerine konulmu

ahap bir köprü saymalardr. Onlar, bu köprüde yürür, ondan geçerler.

Siz hiç ahap köprü üzerinde ev yapan gördünüz mü? Hayr! Yemin

olsun ki, görülmemitir. Bilhassa, yamurlarn yaacam, nehrin gelen

akntlarla büyüyeceini ve köprülerin yklacan bilen kimse, o köp-

rüde ev yapmaz. Köprü üzerinde ev yapan bir insan telef olur.

Allah dünyay imar edenlerin basiretlerini açp dünyann bir köprü

olduunu görseler ve üzerine bu köprünün kurulduu nehrin büyük bir

tehlike tekil ettiini anlasalard, onun üzerine yaptklar güçlü saraylar

kesinlikle ina etmezlerdi. Onlar, dünyann büyük ve hzla akan bir ne-

hir üzerinde kurulmu ahap bir köprü olduunu görecekleri gözlere

sahip deildir. Onlar, Allah’n kendisine vahy'etti ‘dünya bir köprü-

dür’ ifadesini bilen peygamberin sözünü duymalarn salayacak bir ku-

laa sahip deillerdir. Dolaysyla amel edecekleri bir imanlar olmad
gibi görü ve kefe de sahip deillerdir. Onlar, haklarnda Allah’n öyde

söyledii kimselere benzer: ‘Onlar fitne olmayacam sanm, böylece kör

ve sar olmulardr. Sonra Allah tövbelerini kabul etmitir ,’
195 Sarlk,

“Dünya bir köprüdür’ gibi eyleri söyleyen peygamberi dinlemede söz

konusudur. Allah tövbelerini kabul etmitir. Yani, artk nefislerinizi

dünyay imar etmek vc ona dalmakla megul etmeyiniz. Hz. Peygam-

ber sözünü bitirir bitirmez, Müslüman ve Mümin olmalaryla birlikte

büyük ksm körlük ve sarlklarna geri döner. Bunun üzerine Allah,

peygamberine unu bildirmitir: ‘Sonra kör ve sar olmulardr .'196 Yani,

tövbeden sonra büyük bir ksm, kör ve sar olmutur. Baka bir ifa-

deyle, peygamberin sözü onlara fay'da vermemitir.

Dostum! Dünyann balâ olduunu var saysaydk, nesil nesil ondan

göçtüümüzü görür müydük?
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Bu grubun hallerinden biri de, kalplerini gözetmektir. Onlarn sr-

lar, nefislerini bilme yönünden Allah’a balanmtr. Onlar, gündüz ga-

fillerle bir araya gelmez. Geceleyin hareket ederler ve gayb düünürler.

Onlara hakim olan ey, hüzün halidir. Çünkü kalpten hüzün gittiinde,

kalp harap olur. Arif, tatl ve bal yerken muhakkik ac yemi yer. Mu-

hakkik, Allah’n kendisini sorumlu tuttuu ükür ile ilgilendii için, bu

dünyada olduu sürece hiçbir nimetten zevk alamaz.

Bu grup içinden Ömer el-Firkavî ile Düneysir ehrinde, Abdullah

es-Semmâd ile de Fas ehrinde karlatm. Onlara göre arifler, haha
ile sevinir vc keyiflenen, ald olmayan çocuklar gibidir: Onlarn kar-

snda müritler ne olabilir ki? Ya sradan insanlar nasldr? Onlarn

tevhidde derin bir zevkleri vardr. Onlar, hitapta ifahi konumann sa-

hibidir ve nefyi ispattan önce getirirler. Çünkü tenzih, onlarn iidir.

Nitekim ‘Allah’tan baka ilah yoktur’ ifadesinde de nefy (olumsuzlama,

Lâ) ispattan öncedir. Bu lafz, ‘peygamber ve nebilerin getirmi olduu

en üstün kelimedir.’ Onlarn tevhidleri, olu ve akl kaynakldr. Onlar,

herhangi bir eyde hüve’den (hüviyet, o) deillerdir. Sürekli olarak ve

bütün fiillerde, tam huzur sahibidirler. Hayat ve canlandrmann bilgisi,

onlara tahsis edilmitir. Yed-i beyza (beyaz el), onlara aittir. Canllar

hakknda bakalarnn bilmediklerini bilirler, Özellikle de, kendisinden

meydana geldii aslna yaknl nedeniyle, karn üzerinde yürüyen hay-

vanlar bilirler.

Çünkü aslndan uzaklaan her canl, uzaklamas ölçüsünde, aslna

dair bilgisini kaybeder. Ayaa kalkamayan ve güçsüzlüü ve zayfl

nedeniyle uzanan hastay görmez misin? Bu hal, onun aslna dönüü-
,

dür. Bu halde hastay rabbine muhtaç, yoksul, zayf ve hal ve sözüyle

ihtiyacn ifade eden bin olarak gözlemlersin. Bunun nedeni, kendisine

yaklatnda, aslnn hastay hükmü altna almasdr. Allah öyle buyu-

rur: ‘Sizi zayflktan yarattm
’ 1*7 Baka bir ayette ise, ‘nsan zayfyaratl-

mtr’m buyurur. Kii, ayaa kalkp aslndan uzaklatnda ise, firavun-

lar, zorbalar kendisi adna güç iddia edip ‘ben’ der. Hâlbuki (Allah

ehli olan) adam

,

hastalk ve zayflktan yattndaki hali gibi, ayakta ve

salkl iken de Allah ile beraber olabilen kimsedir d, bu çetin bir itir.

Onlar, kendi niyetlerini olduu gibi kendileriyle beraber olanlarn

davranlarn niyetler halamndan aratrmada son derece titizdir. Söz
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konusu niyetlerle amellerine yönelir ve amelleri ihlasl olsun diye niyet-

lerini titizlikle aratrmalar nedeniyle niyetlere nispet edilirler. Onlar,

amellerini baka eylerden arndrrlar. Bu nedenle kendilerine niyet

sahipleri denildii gibi baka özellikleri nedeniyle Melâmî ve Sûfîler de

denilir. Onlar hacis% himmeti, azmi, iradeyi ve kast bilir. Bütün bunlar

niyetten önce gelen hallerdir. Niyet ise, fiil baladnda insandan mey-

dana gelen eydir. Bu anlamda niyet, ilahi eriatta dikkate alman eydir.

Bu nedenle onlar niyeti aratrr. Niyet, hlasn ilgili olduu eydir.

Üstadmz, imam Sehl b. Abdullah bu konuda uzmand. Üstad,

nakru’l-hatr (kalbe gelen ilk düünce) meselesine dikkat çeken kimseydi

ve öyle derdi: ‘Niyet, bu ilk düüncedir.’ Ayrca o, himmetin, azmin,

iradenin ve kastn meydana geliindeld ille sebeptir. Sehl bu görüte idi.

Bize göre de bu görü dorudur.

‘Allah hakk söyler ve doruya ulatrr.’

OTUZDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Nefesler Menzilini Aratrp Bu Bölümde Allah'n

izniyle Zikredeceim Durumlar Gören Kimsenin
Bilinmesi

Nefesler ile özdeleen Rahman’dr

Onun istiva ettii Ar, insandr

Da doru yönelip onu talep ettiinde

Ona ait olan Amâ’dr, ihsan da ona aittir

Onun makam A’rafm içidir, orada oturur

Yardmclar ve hamiler onu ziyaret eder

Aratrrsan, geceden ona ait ksm, son üçte birdir

D varlktan ona ait olan ise, insandr
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Zahiri parldarsa dersin ki: Kuran (toplayan)

Ya da bâtn parldar, bu kez Furkan (ayran) dersin

Allah onda her güzellii toplamtr

O, noksansz yetkinliktir

.

(drâkler ve Bilinenler)

Allah sana Ruhu’l-kuds ile yardm etsin, bilmelisin ki: Bilinenler,

kendileri nedeniyle farkl olduu gibi bilinenlerin alglanmasn salayan

idrakler de tpk bilinenler gibi farkldr. Fakat bu farkllk, idrak (araç-

lar) olular yönünden deil, zatlar ve kendileri yönündendir. Bununla

birlikte, bu konu aklclar arasnda görü ayrlnn bulunduu bir me-

seledir. Allah, bilinebilecek her hakikat için, gerçek olarak deil, âdet

üzere özel bir idrak, baka bir ifadeyle idrak yeri ve arac yaratmtr. Bu

idrak araçlaryla alglanan eyleri alglayan ise, tek bir hakikat yapm-
tr.

drâk edenler altdr: Duyma, görme, koklama, dokunma, tatma ve

düünme. Akln dnda bunlarn hepsinin eyleri idrak etmesi zorunlu-

dur (zorunlu bilgi verir). Fakat âdet üzere irtibatl olduklar eyleri alg-

lamada yanlmazlar. Aklclardan bir grup, bu konuda yanlm ve sürç-
-

meyi duyuya nispet etmitir. Hâlbuki gerçek böyle deildir. Hata, hü-

küm verene aittir.

Akl akledilirieri iki ksmda alglar: Bir ksm, dier idrak türleri

gibi zorunlu, bir ksm ise zorunlu deildir, bilakis bilmede alt araca

muhtaç olduu ksmdr. Bu alt aracn bei, zikredilen be duyu, dieri

ise, müfekkire gücüdür. Bilinen her ey, ancak bu idrak araçlarnn biriy-

le alglanabilir.

c
Bir grup duyularn idraki hakknda yanlm ve yanlmay duyulara

nispet etmitir’ dedik. Bu yanlmann nedeni, udur: Onlar, kendilerini

sahile doru götüren bir gemide iken, sahilin de geminin yüzmesiyle

hareket ettiini görürler. Göz, onlara gerçekte olmayan ve asla bilinme-

yen bir veri salamtr. Onlar, zorunlu olarak sahilin mekânndan ay-

rlmadm bildikleri gibi öte yandan gözlemledikleri hareketi de inkâr

edemezler. Ayn ekilde, eker ve bal yiyip tatl olduu halde onun ac

olduunu görmeleri dc bu durum gibidir. Böylece zorunlu olarak tat-
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ma duyusunun yanldn anlamlar ve (kendilerine göre) doru ol-

mayan eyden yüz çevirmilerdir.

Bize göre i, böyle deildir. Eksiklik ve yanlma, duyulardan deil,

hüküm verenden -ki o akldr- meydana gelir. Çünkü duyularn algs,

hakikatleri bunu verdiinde, zorunludur. Akl da, zorunlu olarak idrak

ettii eyde yanlmaz. Duyular veya fikir vastasyla idrak ettii eyde

yanlabilir. O halde duyu, asla yanlmaz ve idraki zorunludur.

(Verilen örnekte) Duyu, hiç kukusuz bir hareketlenme görmü

veya tatma örneinde bir aclk tatmtr. Göz, bizzat sahilin hareket et-

tiini görmü, tatma duyusu ise, tatl olan eyi ac olarak alglamtr.

Ardndan akl gelmi, sahilin hareket ettiine ve ekerin ac olduuna

hükmetmitir. Baka bir akl gelmi, o da unu iddia etmitir: ‘Safra su-

yu, tatma gücünün mahalline yerlemi, tatly ac alglatmtr. Bu saf-

ra, tatma gücüyle ekerin arama girmitir. O halde, tatma duyusu ger-

çekte safrann acln tatmtr.’ Kukusuz iki akl, duyunun acl tat-

tnda görü birliine varm, ancak neym idrak edildii hususunda

görü ayrlna dümütür. Böylece yamlamn duyu deil, akl olduu

ortaya çkmtr. O halde, yanlma gerçekte tana (duyulara) deil, her

zaman (tann söylediini yorumlayan ve hüküm veren) hâkime nispet

edilebilir.

Bana göre bu meselede onlarn iddia ettiine aykr-baka bir du-

rum daha vardr. öyle d: Tad veya yenilen dier eylerdeki tatllk,

yenilen eyde deildir. Bunun nedeni, aratrdnda vardmz görü-

ün doruluunu örenecein bir durumdur. Ayn ey, dier idrak

araçlarndaki hüküm için de geçerlidir. Adette akl duyu üzerinde hü-

küm verdii gibi akln üzerinde hüküm veren ve aldn verisini kullanan

baka1

bir idrak arac bulunsayd, hiç kuskusuz, akln zorunlu sayd i-

lerde bu hüküm veren akl yanlr ve öyle derdi: ‘Akl kendisi için zo-

runlu ilerde yanlmtr.’

Bu durum ortaya çkp Allah’n idrakler ile idrak edenleri nasl sra-

lad, bu irtibatn doal bir iliki olduunu örendikten sonra, bilmeli-

sin ki: Allah’n bilgileri alglamada kendileri için âdeti at kullar var-

dr. Allah, bütün güçlerle alglanan akledilir ve duyulur eyleri baz kul-

larna özellikle görme gücüyle, baka birine ise duyma gücüyle alglatr.

Ardndan vurmak, hareket ve duraanlk gibi kuvvedere aylar eyleri
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idrak etmeyi de böyle yapmtr. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Allah

iki eliyle omuzlarnm arama vurdu, parmaklarnn serinliini gösüm-
de hissettim ve öncekilerin ve sonrakilerin bilgisini örendim.’ Böylece

bu ilme, akledilir ve duyulur yaratlmn idrak, ettii her ey girmitir.

Bu ilim, duyusal veya manevi bir güçten olmakszn mevcuttur. Bu ne-

denle öyle dedik: ‘Burada bu güçlerden farkl baka bir sebep vardr ki

onun sayesinde bilinenler alglanr.’

‘Bilgiler bazen alldk güçlerinden baka güçlerle alglanr’ dedik.

Böylccc feraset sahibinden dolay, idrak araçlarnn idrak ettikleri eyler-

le ilikisi hakknda ‘âdet’ hükmünü verdik. Feraset sahibi bir ahsa ba-

kar ve ona ait eyleri veya içine gelen düünceyi veya yapt ii örenir.

Zecir vb. ilimlerde de böyledir.

Bütün bunlar, Allah ehli peygamber ve velilerin alk olunandan

baka bir yolla idrak ettikleri bilgilerde kendilerine nispet etmek istedi-

imiz eylere sndrmak için zikrettik. Onlar, bu bilgilere ulatklarn-

da, kendisiyle bilinenleri idrak ettikleri nitelie nisper edilir ve öyle

derler: ‘Falanca, nazar (bak) sahibidir.’ Yani, bütün bilgileri nazar

etmekle (bakmakla) idrak etmitir. Bunu Hz. Peygamber karsnda

tecrübe ettim. ‘Falanca duyma sahibidir, falanca tatma sahibidir, nefes

ve nefesler sahibidir, yani koklama sahibidir, falanca dokunma sahibidir,

falanca anlam sahibidir’ denilir.
1 Bu sonuncusu, dierlerinden farkldr.

Bilakis o, âdet üzere, ‘sahih düünce sahibi’ denilmesine benzer. nsan-

larn bir ksmna nazar, kendisine verilenlerin ölçüsünde, son gücüne

ulancaya kadar verilmitir. Artk, onda süreklilik kazanrsa, nazar

(bakmak), onun için âdet olmutur (dier doal güçlerinin yerini alm-

tr). Çünkü âdet, dönmek anlamndaki ‘avdet’ kelimesinden türetilmi-

tir. Baka bir ifadeyle, her bakta ya da koklamada ayn sonuç kendisi-

ne döner. Bundan baka bir ey olmaz.

lahi isimlerin de böyle olduunu ve her ilahi ismin özel bir hakikat

verdiini, her ilahi ismin gücünde bütün isimlerin verdii anlam bu-

lunduunu da bilmelisin. Allah öyle buyurur: ‘De ki: ister Allah veya

Rahman diyerek dua edin, hangisiyle dua ederseniz (edin) en güzel isimler

O’na aittir.
y,9i nsan fyangi ismim zikrederse zikretsin, en güzel isimler

O’na aittir. Bunun nedeni, isimlendirilenin birliidir, bunu bilmelisin!
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nsanlarn bir ksmna Allah ismi tahsis edilmitir. Bu ksmn bilgi-

leri, ilahidir; bir ksmna, Rahman ismi tahsis edilmitir, bu ksmn bil-

gileri ise, Rahmanidir. Nitekim kevnî güçler söz konusu olduunda da,

ilahi isimlerdeki farkllk gibi, baz insanlarn bilgileri için ‘nazari’, baz

insanlarn bilgileri ise, semi’dir (duyma kaynakl) denilir. Bu isimlen-

dirmeye göre bir ksmnn bilgileri nazar (bakma, gözleme), bir ksmi-

ninki de duyma ve nefes âlemindendir. Burada da durum ayndr. Böy-

lece, Allah isminin kendisine tahsis edildii grubun ilahi konulardaki

bilgileri, kendisinde bu bilginin açlmasn salayan ilahi (Allah) isme

nispet edilir. Bütün isimlerin hakikatleri bu isme girer.

unu da bilmelisin ki; Bu bölümde bu belirli ahsa tahsis edilen

ilahi isim, er-Rahma ismi, ona tahsis edilen ve kendisine nispet edildi-

i güç ise koklama gücüdür. Bu güç, kokular, onlar ise nefeslerle ilgili-

dir. Dolaysyla o, kuvvetlere nispet edilmede, nefesler âleminden; isim-

ler mertebesinde ise, Rahmanilerdendir.

ster Zeyd ister Ömer olsun, bu noktada belirlenmi bu alsn bil-

gisi, Rahmanidir. Kitap veya Sünnette er-Rahma ismine nispet edilen

her i, bu ahsa da nispet edilir. Çünkü b isim, ona yardm edendir.

Baka herhangi bir ilahi ismin onun üzerindeki otoritesi, hangi türde

olursa olsun, er-Rahman ismi vastasyla olabilir.

Bu nedenle öyle deriz: Allah, çeidi yerlerde rahmetini gazabnda

ve intikamnda gizlemitir. Örnek olarak, hastalkla sknt çekerken, Al-

lah’n günahlarn silmekle hastaya merhamet etmesini verebiliriz. S-

kntdaki merhamet budur. Öldürmek veya vurmak gibi bir cezay yeri-

ne getirirken Allah’n kendisinden intikam ald kimse de böyledir. Bu

da, gizli rahmet barndran görünüteki bir azaptr. Bu sayede kiiden

ahiret hayatndaki sorumluluk düer, insan, dünyada el-Miin’im ismi

sayesinde nimet içindedir, hâlbuki nimette Allah’n azab gizlidir. Bu

durumda insan, ahiret hayatnda veya tövbe vaktinde, azap nimette giz-

li olduu için ac çekecei bir eyle nimetlenmektedir.

însan tövbe edip keyif ald yasaklar düündüünde ve inceledi-

inde, hali hazrdaki bu keyifler kendisine azap olarak döner. Hâlbuki

tövbeden önce, zihninde canlandrrken onlarla son derece keyiflenmek-

teydi. Rahmeti azabnda, azab rahmetinde, nimeti külfetinde, külfeti
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nimetinde gizli olan Allah münezzehtir! Her ne olursa olsun, gizlenmi

olan ey, görünen varln ruhudur.

Bu ahsn bilgisi. Rahman ‘Rahman Ar üzerine istiva etti'
200

ayetine

göre cr-Rahman Ar’a istiva ettii için, bu ahsn himmeti Ar kaynakl

olmutur. Ar, Rahman’a ait olduu gibi, bu marifet için de himmet,

onun yerlemesi için bir mahal haline gelir ve ‘himmeti Arîdir (Ar

kaynakldr)’ denilir. Bu ahsn makam, Arafn içidir. Araf, mutluluk

ve bedbahtlk ehli arasndaki surdur. Arafn adamlar vardr ki, onlar

daha sonra zikredilecektir. Onlar, Ebû Yezid ve benzeri kiiler gibi,

herhangi bir niteliin snrlamad kimselerdir. Onun makam, Arafm
içi olmutur. Çünkü onun bilgisi Rahman, himmeti ise Ar kaynakl-

dr. Ar ise, Rahman'n istiva ettii yerdir. Arafn içinde rahmet oldu-

u gibi dnda azap vardr.

Bu ahs, isyankâr, kâfir ve dierleriyle birlilere bütün yaratklara

kar merhametlidir. Allah, bu makamn efendisine -ki Hz. Muham-

med’dr- Ri’l, Zekva ve Usayye kabilelerine beddua edip ‘falan ve fa-

lancay sana havale ediyorum'’ deyip o kavimden baz kimseleri zikretti-

inde, öyle demitir: ‘Allah seni, söven veya lanetleyen biri olarak de-

il, rahmet olarak göndermitir.’ Röylece Hz. Peygamber, onlara bed-

dua ve lanet ermekten ve de sevmeyecekleri ilerden men edilmi, Allah

onun hakknda u ayeti indirmitir: ‘Seni âlemlere rahmet olarak gönder-

dik’
20 ' Böylece, Hz. Peygamber bütün âleme genel olmutur. Baka bir

ifadeyle, onlara merhamet edesin ve beddua deil, dua edesin diye seni

gönderdim. Böylece ‘Allah onlarn lanetini versin’ ayetinin karl, ‘Al-

lah onlarn tövbesini kabul etsin ve onlara hidayet etsin’ olur. Nitekim

Hz. Peygamber’i taladklarnda öyle demitir: ‘Allah’m! Kavmime

hidayet et, çünkü onlar bilmiyor.’ Burada Ehl-i kitabn dnda kendisi-

ni yalanlayanlar ve Ehl-i kitabm taklitçilerini kastetmektedir.

Bu nedenle bu makam sahibi ahs hakknda öyle dedik: ‘syankâr

ve kâfirlere merhametlidir.’ Söz konusu ahs hüküm verdiinde ve hu-

kuki cezalan yerine getirdiinde veya bir cezay yerine getirmede tank-

lk görevi olduunda, tankl ya da cezay söz konusu kiiye kar inti-

kam niyetiyle deil, sadece rahmet yönünden ve ceza uygulanan kii ve

tanklk yapt kimse hakknda er-Rahman isminden yerine getirir.

Bedbahtlk talebini ise, bu ismin makam gerektirmez, dolaysyla ah-
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sn hali, onu vermez. Allah, brahim kssasnda öyle der:
£Ben sana er-

Rahman’dan bir azabn temas edeceinden korkarm .’202

Makam ve marifeti bu olup, er-Rahman isminin kendisine bakt
kimse, istiva etmenin Ar’a nispetiyle mekânn Amâ’ya nispeti arasnda-

ki srr zevk yoluyla müahede eder. Acaba bu ikisi ayn tarzda mdr,

farkl mdr? Ama ile istiva arasnda Hakka ait celal ve liitûf özelliklerini

bilir. Çünkü Allah, Amâ’da idi ve Ar yoktu ki, ona istiva etmek özelli-

iyle nitelensin. Sonra Allah, Ar’ yaratm ve er-Rahman ismiyle onun

üzerine yerlemitir. Ar’n kendisiyle Amâ’dan ayrt bir tanm ol-

duu gibi -ki Ama er-Rab ismine aittir- Amâ’nn da kendisiyle Ar’tan

farkllat bir tanm vardr. O halde, bir nitelikten dierine intikal ve

geçi gereklidir.

Allah’n Ama ve Ar arasndaki özellii neydi? Ya da, onlarn ara-

snda hangi nispetle zuhur etmiti? Çünkü onlardan her biri, tanm ve

hakikati itibariyle yekdigerinden ayrld gibi, dilde bilinen ve üstünde

ve altnda hava bulunan Ama -ki altnda ve üstünde bulunan havann

tad ince bulut demektir-, üstünde ve altnda hava bulunmayan

Amâ’dan ayrlmtr. u halde söz konusu olan, tanmayan Amâ’dr.

Böylece duyan kii, Rab için bir mekân saylan Amâ’nn tanmayan

Amâ olduunu örenir. Sonra u ayet gelir.
‘

Acaba onlar Allah’n kendi

lerine bulutlar içinde gelmesini mi bekler.’
233 Acaba bu bulutlar söz konusu

Amâ’ya m döner? Bu durumda Amâ Ar’ tayan, Ar ise Rahman’n

istiva yeri olur. Kyamet, Amâ ve Ar’ birletirir. Yoksa Amâ, alcnda

ve üstünde hava olan bilinen bulut mudur? te bu makam sahibine bü-

tün bunlarn bilgisi verilmitir.

(Rabbin Ar’tan Yakn Göe inmesi)

Bu makam sahibine b türden ilahi ilimlerden er-Rahman ismiyle

Rabbin yakn göe iniinin bilgisi verilir. Acaba söz konusu ini. Artan

m, yoksa Amâ’dan mdr? Çünkü Amâ, er-Rab isminden sorulduunda

zikredilmitir. Hz. Peygamber’e öyle sorulmu: ‘Âlemi yaratmazdan

önce Rabbimiz neredeydi.’ öyle cevap vermitir: ‘Altnda ve üstünde

hava bulunmayan Amâ’da idi’. Burada gizli zikredilen isim, ‘Rabbimiz’

idi. Baka bir hadiste ise, ‘Rabbimiz göe iner’ buyurmutur. Bu du-

rum, Rabbin yalcn göe bu Amâ’dan indiini gösterir. Nitekim Ar
üzerinde istiva etmesi de bu Amâ’dandr.
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O halde Rabbin yakn göe nispeti. Ar1

a nispeti gibidir ve arada

hiçbir fark yoktur. Rabbin yalan göe iniinde, Ar farkl olmad gibi,

Ar’a ve yalan göe iniinde de Ama farkl deildir. Hz. Peygamber, bu

yakn göe indiinde Allah’n öyle söyleyeceini bildirmitir: ‘Tövbe-

kar yok mu, tövbesini kabul edeyim? Balanmak isteyen var m, ona

mafiret edeyim. Bir ey isteyen var m, ona vereyim. Da eden var m,
ona karlk vereyim.’ Bütün bunlar, Rabbin rahmet ve lutfu yönün-

dendir. te bu, Ar üzerinde istiva eden er-Rahma isminin hakikati-

dir. Bu nitelik, Rab ismiyle birlikte yakn göe inmitir u halde söz

konusu olan durum, isimlendirilenin bir olmas yönünden, her ilahi is-

min bütün ilahi isimlerin hükmünü içermesi hakknda daha önce belirt-

tiimiz husustur.

Bu makam sahibi, Rabbin göe iniinden er-Rahman ismine özgü

eyleri örenir. Nitekim Rab ‘tövbekar var m, balanmak isteyen var

m’ buyurmutu. Çünkü er-Rahnan ismi, hiç kukusuz, bunu söyleme-

yi gerektirir. Bu bilgi, bu makam sahibinin bu initen araçsz örendii

paydr. Ayrca o, rabbin Amâ’dan göe Rahman ismi vastasyla indii-

ni bilir. Çünkü Rab, isminin bu makam sahibi üzerinde bir otoritesi

yoktur. Çünkü otorite, belirttiimiz gibi, er-Rahman ismine aittir. u
halde Rab veya baka bir isimden ancak Rahman ismi vastasyla bir

durum örenilebilir. Böylelikle, bu esnada er-Rahman’n bildirmesiyle,

Hakkn Amâ’dan göe iniiyle neyi amaçladn örenir. Onun bilgisi

bu ekildedir.

Bu makam sahibinin er-Rahman ismi vastasyla örendiklerinden

biri de, ‘Beni, yerim ve göüm sdramad, mümin kulumun kalb s-
drd’ anlamndaki kutsi hadisin bilgisidir. Burada ifade, genilik ve kul-

lukta iyelik zamiriyle (benim kulum) gelmitir. O halde müminin kalbi,

Allah’tan ancak ‘benim’ ifadesinin verdii kadarn almtr. Bu ifade, iki

ilim içerir. Birincisi, Allah’n mümin kuluna olan inayetinin bilgisidir.

Kul o bilgiyi zat ile cr-Rahman isminden alr. Dieri ise, ‘benim’ zami-

riyle tamlama srrnn bilgisidir. Kul, bu bilgiyi er-Rahman isminin ifa-

de etmesiyle Allah’tan alr. Röylece geniliin, insann üzerinde yaratl-

m olduu suret anlamna geldiini örenir.

Adeta Allah öyle der. ‘Benim bütün isimlerim, ancak insann yara-

tlnda ortaya çkmtr.’ Allah öyle buyurmutur: 4

Allah Adem’e bütün
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isimleri öretti .'’204 Yani, bütün varlklarn kendilerinden meydana geldii

ilah isimleri öretmitir. Hâlbuki bu isimler meleklere verilmemitir.

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Allah Âdem’i kendi suretine göre ya-

ratmtr.* Gerçi bize göre buradaki zamir Âdem’e yönelik olarak yo-

rumlanabilir. Böyle bir yorum, baz aklclarn görüünü reddetmeyi de

içerir. Zamir Allah’a da dönebilir. Çünkü insan, bütün ilahi isimlerle

ahlâklanr.

Böylece, mümin kulun kalbinin ilahi surete göre yaratld için bu

genilii kabul ettiini örendin. Nitekim bir ayna, kendisine bakan ki-

inin suretini kabul eder. Aynadan baka, cilasz ve duru olmayan cisim-

ler o sureti kabul etmez. Bu özellik, effaf olduu için göe, parlak ol-

mad için yere ait olmamtr. Çünkü insann yaratl felek hareketle-

rinden -ki onlar insann babasdr- ve o hareketi kabul eden unsurlardan

-ki onlar insann anasdr- olsa bile, insan Hale yönünden anne ve baba-

larnda bulunmayan bir duruma sahiptir. Söz konusu özellik sayesinde

Hakkn celalini sdrabilmitir. Bu özellik, babas -ki göktür- veya an-

nesi -ki yerdir- veya her ikisi yönünden insana ait olsayd, gök ve yer

kendilerinden meydana gelen eye (insana) göre Hakk sdrmada ön-

celikli olurdu. Allah öyle buyurur:
‘

Göklerin ve yerin yaratl insanlarn

yaratlndan daha büyüktür. Fakat insanlarn çou bilmez.’205 Burada, ci-

simse! yaratl deil, mana bakmndan yaratl kastedilir. O halde in-

sana, gök ve yerin yoksun kald bu genilii kendisine veren bir özel-

lik tahsis edilmitir. Söz konusu genilik, Allah’tan gelen baka bir

durum yönünden insana verilmitir ki, bu durum sayesinde insan gök

ve yerden üstün olmutur.
A

Alemdeki her birey, (bir yönüyle bakasndan üstün -bir yönüyle

ise- daha alt derecede bulunur). Allah’n dndaki her eyin özellii

olan yoksunluk ve eksikliin gereiyle, âlemdeki herkes kendisinden üs-

tün olan kimseden (bir yönüyle) üstündür. Çünkü insan bu genilikle

süslenip yer ve göe kar büyüklendiinde u ayet gelmitir: ‘Göklerin

ve yerin yaratl insanlarn yaratlndan daha büyüktür5
. Gök ve yer,

bu ayetle insana kar üstünlük taslaynca, ‘Beni yerim ve göüm sd-
ramad, kulumun kalbi sdrd 5

ifadesi gelmitir. Böylece bu bilgi, o

kuruntu ve övünmeyi her ikisinden gidermi, hepsi rablerine muhtaç

olmu, övünmelerinden ve kendilerinden perdelenmilerdir.
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Allah öyle buyurur: ‘Fakat insanlarn çou bilmez Bu ayet, baz in-

sanlarn bunu bildiini gösterir. Aramzdan onu bilenler, kendisine ait

olan ve kendisiyle özdeletii er-Rahman ismiyle onu bilir: ‘Haberdar

olarak onu sor.’ Allah, yer ve göe kar üstün olmasn salayan bilgiy-

le övündüünde insana merhamet etti. Buradan insan er-Rahman is-

minden ancak böbürlenme hastalnn ilac olacak kadar göründüünü

anlar. Çünkü bu kulun yerden ve gökten üstün olmasn salayan söz

konusu özellik er-Rahman ismindendi, fakat onu bu kula bolca verme-

miti.

nsan unu diyemez: Bu durum insann âlemin bir sureti oluuna

yönelik bir suçlamadr. Bilakis insan, gerçekte toplayc bir surettir.

Onda bir ekilde gökten, bir ekilde yerden ve -bütün yönlerden olmak-

szn- bir ekilde her eyden bir özellik bulunur. Çünkü insan, gerçekte

yaratlmlardan biridir. nsan hakknda öyle denilemez: nsan göktür,

yerdir ve Ar’tr. Bunun yerine u denilebilir: insan, bir yönden göe,

u yönden yere, u yönden Ar’a, u yönden ate unsuruna, u. yönden

hava unsuruna, suya topraa ve âlemdeki her eye benzer. Bu itibarla

insan, bir nüsha olmutur. Göe gök denildii gibi ona da insan denil-

mitir.

Bu makam sahibinin bilgilerinden biri de, Kurandn kur’an (topla-

yc) olarak deil, furkan (ayrc) olarak inmesidir. Bu insan onu

toplayc olarak bilirse, bu bilgi, er- Raliman isminden deildir. Bu du-

rumda er-Rahman ismi, içermi olduu baka bir ilah isimden kuran’

ona aktarmtr. Kuran 'mübarek bir gecede -ki o gece kadir geccsidir-

inmitir.’ Kuran, iniiyle eylerin ölçü ve miktarlarn bildirmi, onlarn

karsnda kendi deerini tantmtr. Nitekim Rab de, gecenin son üçte

birlik bölümünde yakn göe iner.

O halde gece, Hak ve sfat için zamansal ini mahallidir. Bu sfat,

kuramdr (toplamak). Böylece, Rabbin iniinde gecenin kalan üçte biri

Hz. Muhammed’n ve bu insan türünün gayb olmutur. Gayb, örtmek

demek olduu gibi gece de örtmek demektir. Gecenin bu kalan ksm,

üçte bir diye isimlendirilir. Çünkü bu insan, yaratl ezeli diyarda sü-

rekli kalacaktr. lk iki üçte bir ise, dier üçte bir veya gecenin dier

ksmyla kaybolmutur. Hale ise, bu ksmda inmitir, bu nedenle onun

kalmas zorunlu olmutur.
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O, kendisini asla sabahn takip etmeyecei gecedir, bu nedenle

gitmez. Fakat bir halden baka bir hale ve bir diyardan baka bir diyara

intikal edebilir. Nitekim gece de, günein önünde bir mekândan baka

bir mekâna intikal eder. Gece, varl kaybolmasn diye, günein önün-

den kaçar. Çünkü k, karanlkla zttr ve çeliir. u var kin otori-

tesi daha güçliidür. Ik, karanlktan kaçar, karanlk ise, ktan kaçmaz.

ntikal eden sadece nurdur. Böyiece karanlk,n varlnn bulun-

mad yerde ortaya çkar. Haklan nur (k) adyla isimlendirildiini,

hâlbuki karanlk ile isinlendirilmediini görmez misin? Çünkü k,
varlk; karanlk, yokluktur. Karanlk,a baskn gelemez, balan olan

ktr. Tpk bunun gibi, yaratlmlar da. Hakka balan gelemez: Galip

olan. Haktr. Böyiece Allah, kendisini en-Nur diye isimlendirmitir.

Gök gider: O, gecenin ilk üçte biridir. Yeryüzü de gider: O, gece-

nin ikinci üçte biridir. nsan ise, ahiret hayatnda sonsuza dek ebedi ola-

rak kalr: nsan, gecenin kalan üçte biridir. nsan bu iki ebeveynden,

baka bir anlatmla, gök ve yerden doan çocuktur. Böyiece Kuran, ge-

cenin son üçte birindeki mübarek gecede inmitir. Dolaysyla Kur'an,

insan- kâmildir. Böyiece Kurarida her hikmetli i ayrt edilir. nsan be-

ka özelliiyle de anne babasndan farkllar. ‘Güvenilir Ruh onu senin

(Hz : Muhammet!) kalbine indirmitir.’206 Burada kastedilen, Hz. Mham-
med’dir.

âri’nin veled-i zina hakknda ne söylediini görmez misin: Veled-i

zina, üçlünün cn kötüsüdür. Evlilikten doan çocuk ise, özellikle bu

yönden, üçün en hayrlsdr. Çünkü kendisinden çocuun yaratld

kadn ve erkee ait su, dar çkmak istemitir. B su, çocuun kendi-

sinden olutuu sudur ve çocuk, üçüncü eydir (ebeveyn ile birlikte).

Su dar çkmak isteyince, çkmak için ebeveyni birlemeye tahrik et-

mitir. Bu tahrik, dinen honut olunmayan tarzda ise, (bu birleme) zi-

na diye isimlendirilir. Bu nedenle zina hakknda üçün en kötüsü denil-

mitir: Yani o, kendilerine kötü isminin verilmesini salayan hareketin

ismidir. âri, onu üç üçte bir yapmtr. Anne-baba ille iki üçte bir, ço-

cuk ise üçüncü üçte birdir.

Allah geceyi de üç bölüme ayrmtr: lle iki üçte bir gitmi -ki onlar

gök ve yerdir-, dier üçte bir kalmtr; o da insandr. Rahmarin sure-

ti, onda zuhur etmi. Kuran o bölümde inmitir. Gök ve yer gece diye
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isimlendirilmitir. Bunun nedeni, karanln o ikisinde özü gerei bu-

lunmasdr. Aydnlanma ise, güne ve benzeri gibi, onlardan farkl ola-

rak aydnlk cisimlerden meydana gelir. Güne kaybolduunda, yer ve

gök karanlkta kalr.

.te, ey kardeim! Daha önce bilmediin bir rakm bilgileri ören-

din. Bunlar, nefesler menzili ile özdelemi bu ahsn ilimleridir. Bu

ahsm idrak ettii her ey, koklama gücüyle kokulardan alglanr. On-

lardan bir grupla biliyye’dc, Mekke’de ve Beyt-i Makdis’te görütük.

Bu konuda ifahen deil, hal diliyle sohbet ettik. Görme özelliine sa-

hip baka bir grupla ise gözle sohbet ettik. Soru soruyor ve cevap al-

yordum, bana soru soruluyor ve sadece bakla cevap veriyordum.

Aramzda bilinen bir konuma veya bakla anlalan herhangi bir terim

(jest ve mimik) yoktu. Fakat ona baktmda, benden örenmek istedi-

i her eyi anladm gibi o da bana baktnda ondan örenmek iste-

diimiz her eyi anlamt. Böylece onun bana bakmas bir soru veya

cevap olduu gibi benim ona bakmam da bir soru ya da cevap olmak-

tayd. Böylelikle, konuma olmakszn, aramzda pek çok bilgiler mey-

dana gelmitir.

Bu ahsn bilgisinin bir ksm hakknda bu kadar açklama yeterli-

dir. Çünkü onun bilgilen, kuatamayacamz kadar çoktur. Zikretti-

imiz eylerden herhangi bir ey örenmek isteyen kimse, ‘Amâ’da idi

(f Ama)’ ile ‘Rahman Ar üzerinde istiva etti (ala)’
207 ifadelen arasndaki

fark örenmelidir. kinci ifadede Allah, gökte (fYsema), gecede (fi’l-

leyl) ifadelerinde olduu gibi, /i (içinde) edatn kullanmamtr.

Belirttiimiz bütün bu meselelerde, cemül-cem’ (birliin birlii)

makam, cem’ (birlii) makam, tefrika (ayrm) makam, mertebelerin

ayrmas makamnn bilgisi sana açklanm olur.

‘Allah hakk söyler doru yola ulatrr.’



FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN
YRMNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

OTUZ BENC BÖLÜM
Nefesler Menziline Ulam ahsn Bilinmesi ve

Ölümünden Sonraki Srlar:

Kul o kiidir ki yaarkenki hali

Bedenin ve (hayvan) ruhun ölümünden sonraki halidir

Kul o kiidir ki, perde halindeki durumu

Yeryüzünün Güneten (Yûhu’dan) aydnlanmas gibi aydnlktr.

Ölüm halinin kendisine elik eden bir iddias yoktur

Hayatn ise, açkça dile getirilen iddias vardr

Bir grup hakknda; bir grup hakknda ise

Bu iddia ima ve iaretle bulunur.

Ona söylediimizi anladysan, onunla kalkarsn

Eksiklik ve tercihten münezzeh bir ölçüt olarak

Hakikatlerinin tezkiye ettii kimse olursun

Artk kötü söylemeye ve knamaya yol yoktur

Dediimizi anlamazsan, sorgu diyarna

Ferahlamam bir gönülle gelmi olursun
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(man ve Keif)

Allah sana Ruhu’l-kuds ile yardm etsin! Nefesler menziline ula-

m hu ahsn kim olduunu bilmelisin. Onun ölümden sonraki hali,

dier ölülerin hallerinden farkldr. Öncelikle, geçen bölümde ortaya

koyduumuz ekilde, Allah ehlinin Allah’tan ilimleri aldklar kaynaklar

zikredeceiz, onlarn sonuçlarn ve bu kaynaklarn zatlarndaki etkileri-

ni belirteceiz. öyle deriz:

Kardeim! Bilmelisin ki: Keiften alnm Allah ehlinin bilgisi,

imann formunda eittir. Allah ehlinin kefi, imann bütün kabullerine

dayanr. Çünkü iman, bütünüyle dorudur ve onu bildiren Hz. Pey-

gamber, iman edilecek eyleri doru bir keiften bildirmitir. Allah’ bi-

lenlerin zatiar ise, Allah’a dair bilgiyi kendisinden aldklar eyin -o ey

her ne olursa olsun- niteliine sahiptir.

Bilmelisin ki: Sfatlar, iki türdür: Nefsi sfatlar, manevi sfatlar.

Manevi sfatlar, nitelii olduklar zattan kaldrldklarnda, onlarla nite-

lenmi zatn ortadan kalkmad sfaüardr. Nefsi sfatlar ise, kaldrldk-

larnda, onlarla nitelenen zatn da ortadan kalkt ve ne d varlkta ne

de aklda varlnn kalmad niteliklerdir. Bir eyin, zatna ilave bir ey
olmayan nefsi sfatlarndan her biri, sfatlarn birbirlerinden ayrmasn
salayan bir anlama sahiptir. Çünkü nitelenenin zat, iki veya daha fazla

nefsi sfattan (nitelik) meydana gelmi olabilir. O halde nefsi sfatlar,

zatî tanmlardr.

Burada kapal bir kap vardr. O kapy açsaydk, akllar gideren ve

bilinene güveni yok edecek eyler ortaya çkard. Belki de bu konuda i,

lk Sebebin bizzat mümkünlerin özelliklerinden biri olmasna döner.

Sebebi ardmn varlnda art sayp, art ortadan kaldrdnda hiç

kukusuz, artl da ortadan kalkt haLde, bunun tersi gerekmez. Bu

durum süreklidir ve tersi doru deildir. Biz bu meseleyi, anahtarn

bulup açacak kimse için kapal braktk.

Durum, bize ve her akllya göre böyle olunca, sfatlarn kendi ba-

larna var olmayan anlamlar olduunu örenmisin. Onlar, ancak nite-

lenenin varlnda ortaya çkar. Nefsi sfatlar da, bir takm manalardr.

Unlar, nitelenenin ayndr. Manalar ise, kendi balarna var olamaz.

Nefsi sfadar, nitelenenin ayn nasl olabilir ki? Böylece bir ey, kendi-

siyle nitelenip hakikati gerei kendi bana bilfiil var olamayan bir ey-



Yirminci Ksm 175

den kendi bana bilfiil var olan haline gelirdi. Çünkü nitelenen her ey,

kendi nefsi sfatlarnn toplamdr. Sfatlar ise, kendi balarna var ola-

maz. Öyleyse, burada onlar birletiren ve ortaya çkaran bir zat vardr.

Böylece, düünceleri yönünden akl sahiplerinin bilgisinin neye

vardn örenmen için çok önemli bir meseleye dikkatini çektim. Dü-

ünce doru bilgiyi vermedii gibi düünceleri yününden akl sahipleri-

nin de onu ortaya koyamadklar belli olmutur. Doru bilgi, Allah’n

bilenin kalbine att eydir. Baka bir ifadeyle o, melek, peygamber,

veli, mümin gibi Allah'n diledii kullarna tahsis ettii ilahi bir nurdur.

Kefi olmayann bilgisi de yoknr.

Bu nedenle peygamberler ve ilahi bildirim, akllarn imkansz say-d eyleri getirmitir. Akllar, o bilgileri kabul edebilmek için, baz

meselelerde tevile, hiçbir ekilde tevili kabul etmeyen konularda ise tes-

lime ve acizlii itirafa mecbur kalmtr. Bu gibi ifadelerde söylenebile-

cek nihai ey udur: Bu ayetin bizim akllarmzn ulaamad, sadece

Allah’n bildii bir yorumu vardr. Bütün bu teviller, bir bilgi deil,

peygamberliin getirmi olduu herhangi bir eyi reddetmesin diye,

nefsi sndrma faaliyetinden ibarettir. te, akll müminin hali budur.

Mümin olmayan ise, bunlardan hiç birini kabul etmez.

Kukusuz akllarn imkansz sayd pek çok haber gelmitir. Onla-

rn bir ksm, yüce mertebe, bir ksm ise hakikatler ve zarlarn deime-
si hakkndadr. Bu balamda, Allah’n Kitabnda ve peygamberinin di-

linde kendisini niteledii iman edilmesi gerekli ve zâhiri anlamyla aldn

kabul edemeyip uzak bir teville tevil ederse kabul edebilecei meseleler

vardr. Bu durumda kii, habere deil, kendi teviline inanm demektir.

Bu tevili yapan mümin için ise, peygamberde olduu gibi ilahi bir keif

gerçeklememitir ki, Haldun bu haberde neyi kastettiini anlayabilsin.

Bu meyanda, Allah kendisini zaman ve mekân içinde bulunmakla nite-

lemi, bata Hz. Peygamber olmak üzere bütün peygamberler de O’nu

böyle nitelemilerdir. Onlarn hepsi, bu konuda tek bir dile sahiptir.

Çünkü bütün peygamberler, tek l’den (ilahi kat, mertebe) konuur.

(Metafizik bahiste akl esas alan) Düünce sahibi aklclarn Allah

hakkndaki görüleri, düünceleri ölçüsünde farkllamtr. mandan
soyut olarak, aklla ibadet edilen Tanr, adeta bu akln düüncesinin

vermi olduu hükme göre ortaya konulmu bir Tanr, hatta tam da
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odur. BöyLece her akl sahibine göre, onun hakikati farkllam, akllar

kar karya gelmi, aklc her bir grup dierini Allah’ bilmemekle suç-

lamtr. Aklclar tevil yapan Müslüman aklclardan olduklarnda ise,

bu kez her grup, dierini tekfir etmitir.
A

IIz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar gelen peygamberlerde ise,

Allah’a nispet ettikleri niteliklerde herhangi bir görü ayrl aktarl-

mamtr. Bilakis onlarn hepsi, bu konuda tek dile sahiptir. Bütün

Peygamberlerin getirmi olduu kitaplar, Allal hakknda ayn dille ko-

nuur. Onlardan iki kii bile, herhangi bir görü ayrlna dümemi,
aralarndaki uzun zamana ve bir araya gelmeyie ramen, birbirlerini

tasdik etmilerdir. Akl sahipleri ise, aralarndaki bölünmeler nedeniyle,

hiçbir zaman bir uzlaya varamamlardr.

Peygamberlere basiret üzere inanan mümin ve Müslümanlar, nefis-

lerini tevile daldrmadan, onlarn getirdii eyleri kabul eden kimseler

iki ksma ayrlr: Birincisi, iman etmi ve teslim olmu bir adamdr. Te-

vil edilebilecek konulardaki bilgiyi, ölünceye kadar Akah’a havale etmi-

tir. ikinci ksm ise, hükümlerin ayrntlarndan bildikleriyle amel edip

peygamber ve kitaplarn getirmi olduu her eye inanm bir adamdr.

Akal, onun basiretini açm, peygamberi, resulü ve ihsanna mazhar

olanlara yapt gibi onu iinde basiret sahibi yapmtr. Bu insan (teo-

rik konulara dalmadan hükümleri ve ibadetleri uygulayan kimse) ke-

fetmi, görmü ve basiret üzere Allah’a dua etmirir. Nitekim Allah,

peygamberi hakknda öyle bildirmitir:
c

Ben ve bana uyanlar basiret

üzere Allah’a çaryoruz.’20* te onlar, peygamber veya nebi olmasalar

bile, Allah’ bilen ariflerdir. Onlar, Rablerini ve O’nun katndan gelen

eyleri bilmede açk bir delk üzeredirler.

Gelmek, gitmek, eylere tecelli etmek, snrlar, perdeler, yüz, güz,

gözler, iki el, raz olmak, kerih görmek, kzmak, sevinmek, neelenmek

vb. gibi Kitap ve Sünnette geçen sahih rivayetlerde Allah kendisini ya-

ratlmlarn nitelikleriyle nitelemitir. Tevil etmeden onlara inanann ve

inancnn dayatt bir tevike kabul eden mümin aklclarn kabul ettii

bu gibi haberler saylamayacak kadar çoktur.

Burada, müminin mertebesinin ne kadar yüce, keif chknin merte-

besinin ne kadar büyük olduuna dikkat ediniz! Ben, iman ve keif eh-

kni kendilerine tahsis edilmi ilahi ilimde peygamber ve nebilere kattm.
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Çünkü âlimler, peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler, para veya

mal miras brakmaz, onlar, bilgiyi miras biralar. Hz. Peygamber öyle

buyurur: ‘Biz peygamberler topluluu, miras brakmayz. Bizim miras

braktmz ey, sadakadr.' Bu dünyalk herhangi bir eye sahip olan

kimse, onu Allah’a yakn gördüü kimselere sadaka vermelidir. Çünkü

Allah’a yaknlk, gerçek nesep badr. Ya da dünyalk karsnda zahit

davranr ve insan, peygamberlere karlmak isterse, miras olarak geride

herhangi bir ey brakmaz, kimseyi vâris yapmaz. Bu makamdan bize

çok büyük nasip vermi, Allah’a hamd olsun!

te bu, Allah'n nitelikleri hakknda O’ndan gelen eylerin bir ks-

mdr.

Hakikaderin deimesine (kalbu’l-hakâik) gelince, akl sahipleri,

böyle bir eyin olamayaca hususunda görü birlii içindedir. Salt fikir

ve teorik akl gücü yönünden (gerçei anlamada) eksik olan aldn deldi,

-ki iman ve (peygamberin bildirdii) haberleri kabul etmesi yönünden

eksik deildir, çünkü peygamberden ve Allah ehlinden daha akll kimse

yoktur- hakikatlerin kendiliklerinde deimeyeceine delalet eder. Nite-

lik ve arazlar, bunlar varolan varlklar sayan görüe göre, kendi bala-

rnca var olamaz ve onlara kendi bama var olan veya kendi bana var

olmasa bile kendi bana var olan bir eyde bulunan bir mahal gerekir

ki, bu zorunludur. Birincinin örnei, söz gelii, siyah veya herhangi bir

renktir. Çünkü siyah, kendisinde büfiü bulunan siyahlk nedeniyle,

‘siyah’ denilen bir mahalde bulunabilir. kincinin örnei ise, söz gelii,

‘ar siyahlk’tr. Bu durumda siyah, ardr. Çünkü arlk, onun nite-

liidir. te bu, ‘kendi bama var olmayan, fakat kendi bama bilfiil var

olanda bulunan’ dememin anlamdr.

Bu mesele, aklclar arasnda görü ayrl bulunan meseledir.

Acaba, bir anlam bir anlam ile var olabilir mi? Baz bilginler, bunu ka-

bul etmi, baz kimseler ise, böyle bir eyin olabileceini reddetmitir.

Biitün amellerin araz olup yok olacaklar, bakî kalamayacaklar, ortadan

kalktktan sonra mevcut bir hakikatlerinin olmad, yer deitirme

özelliiyle nitelenmedikleri, baz aklclara göre ölümün ölüde gerçekle-

en bir araz veya birletikten sonra ayrma nispeti olduu sabittir. Baz
aklclarn görüüne göre, bütün varolanlar boyledir. Bu ise, delilin ge-
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rektirdi ve her durumda doru bir görütür. Çünkü ölüm, kendi ba-

na bilfiil var olamaz.

Amellerin bir takm araz veya nispetler olduunda görü birliine

varmamza ramen nebevi haberler, bütün bunlarla çelien hükümler

getirmitir. Bu balamda doru sözlü, sahih bilgi ve sarih keif sahibi

âri’ öyle demitir: ‘Ölüm, kyamet günü sevimli bir koç biçiminde ge-

tirilir. Herkes onu tanr ve hiç kimse ondan çekinmez. Bu koç, cennet

ile cehennem arasmda kurban edilir.’ Bir rivayete göre, onu yatrp

dindeki bçakla insanlarn gözleri önünde onu kesecek kimse Yahya’dr.

Baka bir rivayette ise, öyle bildirilir. nsann ameli kendisiyle beraber

iyi veya kötü biçimde kabrine girer. Sahibi ona kim olduunu sorar, o

da yant verir: ‘Ben senin amelinim.’ Bu balamda zekât vermeyen kim-

seye mal korkunç bir ey olarak gelir. Bu gibi ifadeler, eriatta sayla-

mayacak kadar çoktur.

Müminler, bütün bunlara tevil etmeden inanr. man ehli olan akl-

clar ise, unu iddia eder: ‘Bu rivayeüeri zahirine göre kabul etmek, akl

halanmdan imkanszdr ve mutlaka bir tevili vardr.’ Böylecc tebih an-

lam tayan rivayeti, akllarnn bu konudaki verisine göre tevil ederler.

manl aklclar ise tevilin ardndan öyle der: ‘En iyisini bilen Allah’tr.’

Baka bir ifadeyle, söz konusu rivayet hakknda ulat bu özel tevilin

Allah’n kastettii anlam olup olmadn en iyi bilen Allah’tr. Bu gibi

rivayetlerin zahiri anlamyla yorumlanmas, söz konusu aklclara göre

bütün olarak imkanszdr. man ise, özellikle âri’nn o konudaki lafzy-

la ilgilidir.

te aklclarn inanc budur.

Ele aldmz konuyla ilgili olmalar dolaysyla bu meseleleri ve in-

sanlarn bu konulardaki mertebelerini açkladktan sonra- bilmelisin ki:

Sadece Allah’n bir lütuf olarak var etlii zatlar vardr. Bu zatlar, kendi

balarna bilfiil vardr. Onlarn nitelendii her ey, nitelik yönünden,

kendileriyle Allah arasndaki nispet ve izafetlerdir. Yaratan var ettiin-

de, öyle denilir: O yaratmaya (var etmeye) Kadirdir. Kadir olmasayd

var edemezdi. Allah mümkünü kendisinde bulunabilecek özelliklerden

herhangi biriyle var ettiinde ise, O’na rade eden denilir. Çünkü Allah

irade eden olmasayd, mümküne baka bir özellii brakp o özellii

tahsis ermezdi. Bütün bunlarn nedeni, mümkünün hakikatinin Allah’a
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(kendisi hakknda verdii bilgidir). O halde mümkünler bu nispederi

vermitir.

nce düünce, ilahi görü ve Rahmani keif sahibiysen, bunu anla!

Bundan önceki bölümde, ilimlerin farkl yollardan geldiini ortaya

koymutuk. Bunlar duymak, görmek, koklamak, dokunmak, tatmak,

zorunlu kabulleri yönünden -ki o baka bir güç olmakszn kendi bana

idrak ettii eylerdir- ve sahih düüncesi yönünden akldr. Bu ikinci

yönde akl, duyularn yollarna veya zorunlu ve bedihî öncüllere daya-

nr. te ‘bilgi
5
denilen ey budur.

Bilgilerin kendisinden meydana geldii arzî durumlar da bu esasla-

ra dayanr, onlardan ayrlmaz. Onlar, arazlar diye isimlendirilmitir.

Çünkü âdette, renkleri dokunma gücü deil, göz alglar. Kör, dokunma

duyusuyla renklen algladnda -d bunu gördük-, dokunma duyusu-

nun hakikatinin âdette alglamas mümkün olmayan ey iÜmitir.

Âdette alglamas söz konusu olmayan eyler, kendisine ilitiinde, di-

er güçler için de ayn durum söz konusudur. Onlar hakknda da,

‘kendisine iliti
5

denilir.

Kukusuz Allah, bunu ilahi iktidarn nüfuz edemedii herhangi bir

hakikat bulunmadna -k baz aklclar aksini zanneder- dikkatimizi

çekmek için yapt. Her hakikat, Allah’n kendisini o surette yaratm

olmas nedeniyle o surettedir ve idraki kendisine bal eyi -söz gclimi

göz olmas balcmndan göz ve benzeri bir güç- Allah’n hükmüyle, hat-

ta onu öyle kabul etmemiz nedeniyle alglamtr. nsan, Allah dilerse,

bütün ilimleri bu hakikatlerden tek bir hakikatle alglayabilir. Bu neden-

le öyle dedik: ‘Âdette idraki kendisine bal olmayan ey ona ilimi-

im’ Böylece, bu güçlere ilien eylerden birinin de ‘O’nu benzeri gibi

yoktur
5

diye bildirileni bilmek ve görmek olduunu kein olarak anla-

dk. Bununla beraber idrak güçleri, ancak benzeri olan eyleri idrak

edebilir.

Ailah, gözden baka herhangi bir gücün kendisini idrak edebilme-

sini reddetmedi. Göz hakknda ise, ‘O’nu gözler idrak edemez™9
buyur-

mu, dinen bunu imkansz klmtr. Allah kulak, akl veya insann ken-

disiyle nitelendii baka bir gücün O’nu idrak edemeyeceini söyleme-

dii gibi, gözden baka güçler O’nu idrak eder de dememi, ii belirsiz

brakmtr. Bu güçlere ilien arazlar uyar balamnda ortaya çkarm-
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tr. Belki de, onu, ‘benzeri gibi olmayan’ görmemiz için ortaya koydu.

Tpk ilk görüleni gördüümüzde, ilk duyulan duyduumuzda, ilk

koklanan kokladmzda, ilk tadlan tattmzda, ilk dokunulana do-

kunduumuzda ve ilk aldediliri aklettiimizde (içine dütüümüz belir-

siz durum gibi). Söz konusu eylerin gerçekte benzerleri olsa bile bizde

(o esnada) örnekleri bulunmaz.

Fakat ilk idrak edite, Hakkn benzeri olmasn reddetmede bir sr

vardr. Kukusuz idrak sahibi, kendi nezdinde benzeri bulunup ona k-

yas yapamad bir eyi idrak etmitir. Bu idrak edilen eyin özü gerei

benzer kabul edip etmemesi ise, -derin kavray sahibi isen- idrak edilir

olmasna ilave ve idrak edilmesinde gerek duyulmayan baka bir yarg-

dr.

Hatta öyle deriz: lahi genilik, mevcut hakikatlerde bir benzerin

olmaym ve benzerliin mevhum-akledilir bir durum olmasn gerekti-

rir. Çünkü hakikatlerde benzerlik geçerli olsayd, bir ey benzeri denilen

eyden farldlaamazd. Binaenaleyh bir eyin baka bir eyden farkl-

lamasn salayan özellik, o eyin ta kendisi iken baka bir eyden ay-

rmad özellikteyse, o kii tek bir ey saylr.

öyle iddia edebilirsin: ‘Onu dank ve ayrk gördük. Tanm ve

hakikatte onun benzeri olmakla beraber, u bundan ayrdr.’ Bu kiiye,

‘yanlyorsun’ denilir. Çünkü ayrmn gerçeklemesini salayan ey, ha-

kikat diye ifade edilen bu eydir. Ayrma yol açmayan ey ise, benzer ol-

duunu sandndr. Bu mesele, bu konunun en kapal hususlarndan

biridir.

Bir yandan ortada benzer olmad gibi baka bir açdan benzerle-

rin inkâr da mümkün deildir. Fakat söz konusu benzerler, sadece ta-

nm bakmndan benzer olan eylerdir. Bu nedenle benzerlik, ,dta bu-

lunmayan akledilir-toplayc (tümel) hakikat yönünden kullanlabilecek

bir ifadedir. Baka bir ifadeyle benzerler akledilirdir, mevcut deildir.

Söz gelimi insana hiç kukusuz ‘düünen canl’ deriz. Zeyd’in suret ba-

kmndan Ömer’le ayn olmadn, insan oluu yönünden ise ayn olup

ondan baka olmadn söyleriz. Bu ikisi insan olmada birbirlerinden

baka deillerse, biri dierinin benzeri deil, bilakis ta kendisidir. Çün-

kü insanlk hakikati, bölünmez. Söz konusu hakikat, parçalaryla deil,
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bizzat her insanda bulunur. Binaenaleyh onun asla benzeri yoktur. Bü-

tün hakikatler de böyledir.

Böylece, benzerin kendisinden bakas sayldnda, benzerlik ge-

çerli deildir. Zeyd, insanlk yönünden Ömer’in benzeri deil, onun

kendisidir, hâlbuki eklen Ömer’in benzeri deildir. Çünkü aralarndaki

ayrm açktr. Ayrm olmasayd Zeyd, Ömer’le karr ve eyleri bilmek

de mümkün olmazd. u halde herhangi bir insan, idrak ettii herhangi

bir eyi ancak ‘benzeri yoktur’
1 "3 tarznda idrak edebilir.

Varlmzda kendisine dayandmz aslmz, yani Allah, bir ben-

zeri olmayandr. Dolaysyla O’ndan meydana gelen ey de benzersiz

meydana gelebilir. Allah, sfatnn gerektirmedii bir eyi nasl yaratr

ki? Allah’n hakikati benzer kabul ermez, dolaysyla âlemdeki her cev-

herin benzer kabul etmemesi gerekir. Çünkü lah’ta benzer kabul ede-

cek bir hakikat yoktur. Benzer kabul etmek âlemde gerçeklemi olsay-

d, âlem varlnda bu yönden ilahi hakikatten bakasna davanm
olurdu. Hâlbuki Allah’tan baka bir yaratc yoktur ve O’nun hiçbir

benzeri yoktur. Binaenaleyh varlkta benzeri olan hiçbir ey yoktur. Bi-

lakis her ey, zatnda bulunduu hakikatiyle yekdierinden ayrdr. te,

kefin ve gerçek ilahi bilginin verdii hüküm budur.

eyler hakknda ‘benzer’ deyimini kullandmda, bu ifadeyi örfte

geçtii tarzda kullandm bilmelisin. Nitekim Allah da ‘Sizin benzeri-

niz olan ümmetler 5211 demitir. Baka bir ifadeyle, nasl ki Allah size üm-

met adn vermitir, ayn ekilde her canlya ve kanatlaryla uçan kulara

da ‘ümmet5 adn vermitir (benzetme yapmtr) . Her ümmet ve varlk-

ta Hakkn dndaki her hakikat, bir var edene muhtaç olduu için, bu

nispet nedeniyle her biri hakknda öyle deriz: Her ey, Allah’a muhtaç

olmada yekdierinin benzeridir. Böylelikle Allah’n ‘benzeri olmad
(leyse ke-mislihî ey)’ kesin olarak sahih olmutur. Burada Kef (‘gibi’

anlamnda, benzetme edata) harfi, anlama etki etmeyen bir harf sayla-

bilecei gibi, benzetme edat da saylabilir. Çünkü daha önce ifade etti-

imiz gibi, yaratlm her eyin benzer kabul etmeyeceini örendiine

göre, Hak bu nitelie öncelikli olarak sahiptir. O halde Kuran’da ve

baka yerlerde geçen benzerlik, eylerin zatlarn yaratan Allah’a muhtaç

olmadaki benzerliktir.
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Sonra, konuya dönüp deriz ki: Allah ehlinden her birinin eyler

hakkndaki bilgisi ya Allah tarafndan bütün güçlerine verilmi ya da

daha önce belirttiimiz gibi belirli bir gücüne dayandrlmtr. Söz ge-

limi bu güç, koklama gücü olabilir. Bu durumda bilginin sahibi,

nefesler ilminin sahibidir; veya bakma gücünde olabilir, bu kiiye ise,

nazar sahibi denilir; veya vurma gücünde olabilir. Bu vurma, özel bir

dokunma gücüdür. Hz. Peygamber bu ifadeyle (Rahman’m) parmakla

rn serinliini duymay ifade etti. Bu insan hangi gücüyle bilgiyi almsa

ona nispet edilir ve o kiiye ‘falanca kuvvet sahibi’ denilir.

Bu bölümde sfatn, baka bir ifadeyle nefsi sfatn kendisiyle nite-

lenenin ayn olduunu belirtmitik. Kendi bana bilfiil var olamayan

mana kendi bana var olan bir surete döndüü gibi, âlemden ibaret

olan suret de bir manaya döner. Çünkü âlem, bu anlam ile özdelemi

ve bu anlamlarn birlemesi gibi onunla birlemitir. Onlarn birlei-

minden ise, cisim, insan, at ve bitki denilen kendi bana var olan zat

meydana gelmitir. Anla!

Böylece zevk ilminin sahibi zevk, koku ilminin sahibi ise koku hali-

ne gelmitir. Bunun anlam, zevk sahibi ise zevkin ya da koku sahibiyse

kokunun kendisinde yapt eyi o çiinin bakasnda yaptdr. Binae-

naleyh bu durumda insan, hükümde anlamna katlm ve kendiliinde,

idrak edenin sayesinde eyleri idrak ettii bir anlam haline gelmitir.

Nitekim insan aynaya baktnda, o esnada sadece aynayla görebilecei

eyleri idrak eder.

eyh Ebû Medyen’in küçük-esmer bir çocuu vard. Ebu Medyen

nazar sahibiydi. Yedi yandaki bu çocuk bakar ve öyle derdi: ‘u u
özellikteki bir yerde denizde gemiler görüyorum. Bu gemiler denizde

öyle öyle gidiyor.’ Günler sonra, o gemiler çocuun yaad ehre

geldiinde, iin çocuun söyledii gibi olduu anlalrd. Çocua, ‘ney-

le görüyorsun?’ diye sorulmu, o da, ‘gözümle’ diye cevap vermi. Son-

ra öyle demitir: ‘Hayr, kalbimle görüyorum.’ Sonra öyle demitir:

‘Hayr, onu babam vastasyla görüyorum. Babam burada bulundu-

unda ve ona baktmda size bildirdiim eyi görüyorum. Babam
görmediimde ise böyle bir ey görmüyorum.’

Sahih- kutsi bir hadiste, Allah’n nafile ibadetlerle kendisine yakla-

masyla sevdii kul hakknda öyle buyurduu bildirilmitir: ‘Onu sev-
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diimde kendisiyle duyduu kula, kendisiyle gördüü gözü olurum.

Böylece Allah vastasyla duyar, görür, konuur, tutar vc yürür.’ te bu,

‘muhakkik, özdeletii anlamn suretine döner’ deyiimizin anlamdr.

nsann aynaya gözüyle bakmas gibi, eyh Ebû Mcdyen’in olu babas

vastasyla bakyordu. Bunu anla! Bu güçlerin sahiplerinden her birinin

yolu böyledir. Bir kii, bazen bunlarn hepsini kendinde birletirebilir:

Söz konusu kimse, bu sayede her gücüyle duyar, her gücüyle görür ve

her gücüyle koklar. Böyle bir insan, topluluun en yetkinidir.

(Nefesler Menzilinde Muhakkik)

Bu makamdakilerin ölümden sonraki halleri ise, dünyada belirli bir

iten veya bir takm ilerden soyutlanabildikleri ölçüdedir. Onlar,

ahirette dünyada olduklar gibi olacaklardr. Dünyada srf kul olan kim-

se, ahirette srf sahip olaca gibi dünyada tasarruf eden kimse, tasarru-

fun konusu kendisine ait organlar olsa bile, dünyada tasarruf ettii öl-

çüde ahiretteki sahipliinden yoksun kalacaktr. Tasarruf ederken adil

davransa ve tasarrufunu sadece Allah’n emrettii ilerde kullansa bile,

kendisine ulaan bir gaflet nedeniyle tasarruf ettii organn sahibi oldu-

unu düünür. Kukusuz buu vebali kendisine döner ve ona etki

eder.

u halde, dünya hayatnda Hakkn ve hakikatin mertebesinde hor-

luun zirvesine ulaan kimseden ahirette daha aziz olmad gibi, dün-

yada izzet-i nefsin zirvesine ulaandan ahirette daha zelil kimse olmaya-

caktr. Burada dünyadaki izzetiyle söz gelimi hükümdar olmay deil,

nefsindeki özelliinin izzet olmasn kastediyorum. Zillet de böyledir.

nsan hükümdar veya baka bir ey olabilir. u halde biz, Hakkn kulu

hangi makama ve hangi hale yerletirdiine bakmyoruz. Burada dikka-

te alman ey, insann içindeki halidir.

Abdülkerim b. Hevâzin el-Kucyrî, bir kitabnda salihlerden bir

adam defneden bir insann hikâyesini anlatr. Adam onu kabre koydu-

unda, kefeni üzerinden soymu ve bedenini topraa yatrm. Bunun

üzerine ölü gözlerini açm vc öyle demi: cBc adam! Beni aziz klann

önünde beni zelil mi edersin?’ Bunun üzerineam kalm ve kabirden

çkm.
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Ben de böyle bir olay arkadam Abdullah el-Habeî’nin defnedili-

inde gördüm. Onu ykayan adam bunu görmü ve ykamaktan kork-

mu. Arkadam ykanrken gözlerini açm ve adama ‘yka!’ demiti.

Onlarn ölümden sonraki hallerinden biri de, her eyin (Hakk)

tebih etmesini salayacak ekilde canl olmalardr, ibadet esnasnda

ibadet ettii yere kar himmeti olan kimse ölüp ardndan biri ibadet et-

tii yere girip orada onu imar eden sahibinin layk olmad bir i yap-

tnda kendisinde bir belirti ortaya çkar. Bu durum, Ebû Yezid el-

Bestami’den aktarlan bir hikâyede bildirilmitir. Onun ‘iyilerin evi’ diye

adlandrlan ibadet ettii bir mekân vard. Ebû Yezid öldükten sonra

ev korunmu ve hürmet edilen bir yer olarak kalm, orada sadece mes-

cide yarar eyler yaplmtr. Tesadüfen bir adam gelmi ve o evde ge-

celemi. Rivayete göre adam cenabetti. Adamn elbisesi, ortada görü-

nür bir ate olmakszn tutumu, bunun üzerine evden kaçm. Kuku-

suz öyle bir eve girip oraya yaramayan i yapan herkes böyle bir

‘belirti’ görür.

Böyle bir ahsn etkisi ölümünden sonra devam eder ve hayatnda

yapt eyi ölümünden sonra da yapmay sürdürür. Namaza dükün

olan bir adam öyle demi: ‘Rabbim! Bir kimseye kabrinde namaz izni

vermisen, bana da bu izni ver.’ Ardndan, adamn kabrinde namaz kl-

d görülmü. Hz. Peygamber, srâ gecesi Hz. Musa’nn kabrine u-
ram, onu kabrinde namaz klarken görmü. Sonra, onunla birlikte

göe yükseltilmi. Hz. Peygamber srâ mucizesini ve onda gerçekleen

peygamberlerle konumasn aktarmtr. Hz. Peygamber, kabrinde

namaz klarken Hz. Musa’y altnc kat gökte görmütür.

Bu ahsn ölümden sonraki hallerinden biri de bu gibi ilerdir.

Onun için ölümüyle yaamas arasnda fark yoktur. Çünkü dünyadaki

hayatnda ölü, hali de ölüm idi. Böylece Allah, uygun bir karlk ola-

rak, ölümden sonra onun halini, yaayan birinin hali gibi yapmtr.

Bu makam sahibinin ölümdeki özelliklerinden biri de, Ölüyken bir

insan yüzüne baktnda onun diri; damarlarna baktnda ise ölü ol-

duunu söylemesidir. Böylece ona baltan kii arr. Çünkü Allah, can-

lyken ve ölüyken onun adna hayat ve ölümü birletirmitir.

Ben bu olay babamda gözlemledim. Neredeyse, onu defnederken

kukuya kapldk. Bunun nedeni, onun yüzündeki canllk ile nabznn
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durmu, nefesinin kesilmi olmas gibi canllk ve ölüm özellikleriydi.

Babam ölmeden on be gün önce, bana Çaramba günü öleceini bil-

dirmiti. Gerçekten de dedii gibi oldu. Ölüm günü geldiinde, iddetli

bir hastalk içindeyken hiçbir yere dayanmadan doruldu ve bana öyle

dedi: ‘Evladm! Bugün seyahat ve kavuma gerçekleecek.
5 Ben de öyle

dedim: ‘Allah senin bu yolculuuna selamet yazsn ve kavuman mü-

barek klsn!’ Bunun üzerine sevindi ve bana öyle dedi: ‘Allah sana ha-

yrlar versin. Senden duyup benim bilmediim, bazen bir ksmm inkâr

ettiim her ne varsa, imdi hepsini görüyorum.’

Sonra, alnna beyaz bir nur vurdu. Bu nur, bedeninin ndan ol-

dukça farklyd. Onun inci (gibi) bir vard. Babamn farkna

vard. Sonra bu parlaklk, bütün bedenini kuatncaya kadar çehresine

yayld. Ben de onu öpüp vedalatm ve yanndan çktm. Ona öyle de-

dim: ‘Haberin bana gelinceye kadar büyük camiye gidiyorum.’ Babam
da öyle dedi: ‘Hiç kimseyi yanma soluna .’

Ailesi ve kzlar topland. Ölen vakti geldiinde ölüm haberi bana

geldi ve hemen yanma gittim. Bu esnada babam, kendisine bakann

kukuya kaplaca bir ekilde ölümle hayat arasnda gördüm. BÖylece

onu defnettik.

Babamn büyük bir müahede mertebesi vard. Rahmetini diledik-

lerine tahsis eden Rabbim münezzehtir!

Bu makam sahibinin yaamas ve ölümü birdir. Bu bölümde ortaya

koyduumuz her bilgi, bu makam sahibinin bilgisidir. Baka bir ifadey-

le o, nefesler ilmidir. Söylediklerimizi bunun için söyledik. ‘AUah doru
söyler ve doru yola ulatrr.’

OTUZ ALTINCI BÖLÜM
Isevîlerin Bilinmesi, Onlarn Kutuplar ve Esaslar

Hakikatine hayat veren ve de

Perde hastalklarndan ifa bulan kii.
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ite o, sa’dr. Bize göre ona bulamaz,

Herhangi bir kuku.

Onunyaratl vermitir

Bütün mertebelerden daha yüksek bir mertebe

Senin bildiin kutsiyet özellikleriyle

Onlar açk vahiyde ve kitaplardan örenirsin

Sonraki nesiller içinde ona ulaan olmad

Nitelik bakmndan vârisi olanlardan baka

Onun himmeti olua sirayet etti

Acemlerde ve Arap olanlarda

Onun niteliiyle nefislen hayat buldu

Kukularn ortadan kalkmas da ona baldr

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki: Hz. Muhammed’in eriat,

önceki bütün eriadar içermi, önceki eriatlarn sadece Muhammedi

eriatn onaylad hükümleri bu dünyada sabit kalmtr. Biz de onlar

getiren peygamber kendi vaktinde o hükümleri ortaya koyduu için

deil, Hz. Muhammed’in onlar onaylamas yönünden söz konusu hü-

kümlerle ibadet ettik. Bu nedenle Hz. Peygambere bütün hakikatleri

toplama özellii verilmitir.

Günümüzde sorumlu bütün insan ve. cinler Muhammedi’dir ve ar-

tk âlemde Hz. Muhammed’in eriatnn dnda ilahi bir eriat olmad-

na göre, bir Muhammedi herhangi bir amel ilediinde, Muhammed
ümmetinden olan bu amel sahibi ameli ilerken kalbinde ve yolunda

kendisine açlan hususlarda, daha önceki peygamberlerden birinin yo-

una tesadüf etmi olmaldr. Muhammedi eriat, söz konusu yolu içer-

mi, onun yolunu onaylam, böylelikle sonucu kendisine elik etmitir.

Amel sahibine bu ameli nedeniyle bir bilgi geldiinde, o eriatn sahi-

bine nispet edilir ve sevi veya Musevî veya brahim

î

denilir. Bunun ne-

deni, kendisi için belirginleen vc ona görünen ilimlerin Hz. Muham-

med’in eriatnn ihatasnda olmasdr.

Böylece Muhammedi, bu nispet veya nispetler sayesinde bakasn-

dan ayrr. Bunun nedeni bu insann, Hz. Musa veya baka bir pey-
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gambcr yaayp kendisine tabi olsayd Hz. Muhammed’den miras ala-

ca eyleri Hz. Muhammed’den tevarüs ettiinin örenmesini sala-

maktr. O peygamberlerin eriatlar, Muhammedi eriattan önce gelin-

ce, o arifi vâris saydk. Çünkü veraset, sonra gelenin öcc gelene vâris

olmasdr. Önce olan kii, Hz. Muhammed’in onayndan önce, sabit bir

eriata sahip olmasayd, (eriat getirmeyen) nebi ile (bir eriat getiren)

resul denk olurdu. Çünkü hepimizi Hz. Muhammed’in eriatnn dö-

nemi birletirmitir. Nitekim bu dönemde lyas, Hzr ve indii vakit

sa bize denktir. Çünkü vakit, hükümrandr: Hz. Muhammed’den son-

ra eriat getiren bir peygamberlik olamaz.

Bu yolda, iki ahsn dnda kimseye Muhammedi denilemez: Mu-

hammedi denilen iki ahstan biri, önceki herhangi bir eriatta bulun-

mayan bir hükmün bilgisinin miras yoluyla tahsis edildii kimsedir.

Böylece bu kiiye Muhammedi denilir. kincisi ise, bütün makamlar

birletirip onlardan makamszla çkan kimsedir. Buna örnek olarak,

Ebû Yezid ve benzerlerini verebiliriz. Böyle birine de Muhammedi de-

nilebilir. Bu iki ahsn dndakiler ise, herhangi bir peygambere nispet

edilir. Bu nedenle bir rivayette ‘Alimler peygamberlerin vârisleridir
5

buyrukmu ve özel bir peygamberin vârisleridir denilmemitir. Bu ifa-

deyle, bu ümmetin bilginlerine hitap edilmitir. Ayn lafzlarla aktarlan

hadislerde Hz. Peygamber ‘Bu ümmetin bilginleri dier ümmetlerin

peygamberidir’, baka bir rivayette ise, ‘srailoullarnn peygamberleri

gibidir’ demitir.

lk, sevîler, Hz. sa’nn takipçileri olan havarilerdir. Günümüzde

onlardan Hz. Muhammed’in eriatna yetiip ona iman eden ve uyan,

bu eriattan daha önce Hz. sa’mn eriat olup böylelikle perde olmak-

szn sa’dan tevarüs ettii eylerin kendisi adna gerçekletii kimse bu-

lunabilir. Böyle bir insan, Hz. Muhammed’in eriatnda o hükümleri

yerine getirdiinde, bu kez uyann, -uyulandan deil- yine uyandan elde

ettii miras alr. Bu ikisinin arasnda zevkte bir fark vardr. Bu nedenle

Hz. Peygamber böyle bir ahs hakknda unu demitir:
cOnun iki kat

ücreti vardr,’ Ayn ekilde, o ahsn iki miras, iki fethi ve iki farkl zevki

vardr. Bütün bu kililerde o kii, sadece Hz. Peygamber’e nispet edilir.

Bu insanlar, ikinci isevîlerdir. Onlarn esaslar, (misal) yolundan so-

yutlamann tevhididir. Çünkü Hz. sa bir erkek insandan meydana
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gelmemi, ruhun beer suretinde görünmesinden meydana gelmitir.

Bu nedenle Meryem olu sa ümmetinde, dier ümmetlerden farkl

olarak, sureti benimsemek bulunmutur. Onlar, kiliselerinde müsül

(ikonlar, suretler) suretlendirmi, onlara yönelerek ibadet etmilerdir.

Çünkü peygamberlerinin asl, bir ‘suretlenme’ idi. Böylece bu hakikat,

günümüze dein ümmetine nüfuz etmitir. Muhammedi eriat geldi-

inde ise, suretleri yasaklamtr. Hz. Peygamber Hz. sa’nn hakikatini

içerdii gibi eriat da onun eriatm barndryordu. Bu nedenle bize

‘Allah’ görürcesine ibadet etmeyi’ emredip Allah’ bizim için hayale

sokmutur. te, tasvirin anlam budur. u var d Muhammedi eriat,

bu ümmete Allah’ alglanabilir bir surede tasvir etmeyi yasaklamtr.

Bu özel eriat, baka bir ifadeyle ‘Allah’ görürcesine ibadet erme-

yi’ Hz. Muhammed bize dorudan söylemi deildir. Onu, Hz. sa’y

meydana getirirken Meryem’e yakkl bir adam suretinde görünen

Cebrail’e söylemiti. Böylece bu hadisteki durum, ‘Ey Cariye! Dinle’

anlamndaki bir hadiste bildirilen duruma benzemitir (Allah nerededir

sorusuna cariyenin ‘Göktedir’ eklindeki cevabna atf) . Bu ifadeyle mu-

hatap olanlar biziz. Bu nedenle baka bir hadiste öyle denilir: ‘Bu Ceb-

rail’dir. Sormadnzda, size öretmek istedi.’ Baka bir rivayette ise,

‘nsanlara dinlerini öretmek için gelmitir.’ Baka bir rivayette ise, ‘Si-

ze dininizi öretmek için gelmitir
5

buyruldu. Bütün rivayetler, öreti-

min hedef kitlesinin biz olduumuz (gerçeini) deitirmez.

Hz. sa’nn eriatndan farkl olarak bize ait olan husus, Hz. Pey-

gamberin u ifadesidir. ‘O’nu görmesen bile, kukusuz Allah seni gö-

rür.’ te bu da, söz konusu adamlarn ilkelerinden biridir.

eyhimiz Ebu’l-Abbas el-Ureybî bu yolda bizim balangç merte-

bemiz olan son mertebesinde sevî idi. Sonra biz, Musevî-emsî (Musa

Peygamber’e ve Günee mensup) fethe aktarldk. Bundan sonra ise

Hud’a, sonra Hz. Mhartmed’e nakledildik. Bu yoldaki iimiz böyley-

di. Allah bu yolu bizim için sabit klm ve bizi doru yolundan ayr-

mad. Allah bu yolda bizi yaratt özellik sayesinde her eyde bulunan

Hakkn yüzünü bize verdi. Alemde bulunan her eyde, bizim mutialt

kesinlie dayanr bir müahedemiz vard ti bu sayede onu yüceltiriz.

Böylelikle, varlk âleminde bulunan hiçbir eyi atmayz.
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Günümüzde de, Hz. sa ve Hz. Yunus’u takipçilerinden bir grup

yaar. Onlar, insanlardan uzaklamtr. Yunus’un kavmine gelince, on-

lardan birinin izini sahilde gördüm. Beni biraz geçmiti. Topraktaki

ayak izini karladm, üç buçuk kartan biraz daha uzun olduunu gör-

düm. Dostum Ebû Abdullah b. Harez et-Tancî bir vesileyle onunla kar-

latn söylemi, Endülüs’te be yüz seksen be senesinde ondan ba-

na bir söz aktarmt. Bu olay, içinde bulunduumuz senede gerçekle-

miti. (Be yüz) seksen alt ylnda da karlamt. O, onun söyledii

gibiydi ve bir harf bile yanl söylememiti.

Hz. sa’nn devrimizde yaayan takipçisine gelince, onu bize

Arapah b. Muhammed b. Ebu’l-Meâlî el-Alevî en-Nûkî el-Habûânî

yazl alarak bildirmitir. öyle demitir: ‘Bize Muhammed b. el-Hasan

b. Sehl el-Abbâsî et-Tûsî öyle demitir: Bize Ebu’l-Mehâsin Ali b.

Ebi’l-Fadl er-Fârmizî öyle bildirmi: Bize Ahmed b. Hüseyin b. Ali

öyle bildirmitir: Bize Ebû Abdullah el-Hâfz öyle bildirmitir. Bize

Ebû Amr b. Osman b. Ahmed b. es-Semmâk öyle demitir: Yahya b.

Ebi Talih bize öyle bildirmitir: Abdurrahman b. brahim er-Râsibî

öyle demitir: Bize Malik b. Ees Nâf’den, o da bn Ömer’den öyle

aktarmtr:

Ömer b. el-Hattâb, Kadisiye’de bulunan Saad b. Ebi Vakkas’a,

‘Nadla b. Muaviye el-Ensari’yi Irak civarna gönder, o bölgeye hücum
etsinler

5
diye yazm. Saad, Nadla’y üç bin süvariyle Irak’a doru gön-

dermi. Yola çkp Irak civarna gelmiler, bölgeyi fethetmiler, bol

miktarda ganimet ve esir elde etmiler. Bunun üzerine, ganimeti ve

esirleri tamaya koyulmular. kindi vakti ulam, güne neredeyse ba-

tacak.

Nadla, ganimeti ve esirleri da eteine tam, sonra kalkm ezan

okumu ve öyle demi: ‘Allahu Ekber Aliahu ekber (Allah en büyük-

tür).’ Dadan biri karlk verir:

— c
Ey Nadla! Tekbir getirdin.’

Sonra öyle der: ‘Ehedü en la-ilahc illallah (Allah’tan baka ilah

olmadna tanklk ederim).’ Adam:

— ‘hlas cümlesi, Ey Nadla!’ der.
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‘Ehedü enc Muhammeden dediinde ise, adam öyle der:

‘Hz. sa’nn bize müjdeledii din budur.’ Onun ümmetinin bana k-

yamet kopacaktr.

Sonra öyle der:
cHayye alc’s-salât (Haydin namaza).’ Adam cevap

verir: ‘Namaza koan ve devam edene ne mutlu.” ‘Hayye ale’l-felah’ de-

diinde ise adam öyle der:
:

Hz. Muhammed’e icabet eden kurtulmu-

tur. O ümmetinin beka sebebidir.’ ‘Allaht Ekbcr, Allahü ekber’ dedi-

inde ise, adam ‘tekbir getirdin’ der. ‘La ilahe illallah’ dediinde ise, ‘iti-

las ifade ettin, Allah senin bedenini atee haran etsin’ diye karlk ve-

rir.

Sonra öyle devam eder: Ezan btrdimde, ayaa kalktk ve sor-

duk: ‘Allah sana merhamet etsin! Sen kimsin? Bir melek misin, voksa

cinlerden veya buraya yerlemi Allah’n kullarndan birisi misin? Bize

sesini duyurdun, ahsm da göster. Çünkü biz, Allah’n peygamberinin

ve Ömer b. eLHattâb’n grubuyuz.’

öyle devam eder: ‘Bunun üzerine da bir deirmen gibi yarlm,

saç ve sakal beyazlam, yünden bir elbise giymi bir adam görülmü

ve öyle selam vermi:

— ‘Allah’n selam rahmeti ve bereketi üzerinize olsun!’

‘Allah’n selam, rahmeti ve bereketleri senin de üzerine olsun, Al-

lah sana merhamet etsin, sen kimsin?’ diye karlk verdik. Cevap verdi:

— Ben Züreyb b. Bersem’la, salih kul Meryem b. sa’nn takipçisi-

yim. Beni bu daa yerletirmi ve gökten ininceye kadar yaamam için

bana dua etmitir. Gökten inince domuzu öldürecek, haç kracak ve

Hristiyanlarn ortaya koyduu ilerden yüz çevirecek. Hz. Peygamber

ne yapt? 5

— ‘Vefat etti’ dedik.

Bunun üzerine, sakallar gözyavla slamncaya kadar uzun uzun

alad. Ardndan sordu:

—Ondan sonra banza kim geçti?

—‘Ebû Bekir’ dedik.

—‘Ebû Bekir ne yapt?’ diye sordu. Biz dc:

—Vefat etti’ dedik.
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—‘Sonra banza kim geçti?
5

diye sordu. Biz de:

—‘Ömer’ dedik.

öyle: devam etti: ‘Hz. Muhammed’e yetiemedim. Ömer'e sela-

mm söyleyip öyle deyiniz: ‘Ev Ömer! i sk tut ve dikkat et. Vakit

yaklat. Size bildirdiim hususlar Ömer’e bildiriniz. Bu özellikler,

bu ümmette ortaya çktnda i felakettir, felaket! Erkek erkekle, kadn

kadnla yetinip mensup olduklarndan bakasna nispet edilirler. Köleler

efendilerinden bakasna nispet edilir. Büyükler küçüklerine acmaz, kü-

çükler büyüklerine sayg göstermez, iyilik emredilmez, kötülükten sa-

kndrlmaz ve bu görev terk edilir. Bilenler bilgiyi dinar ve dirhem elde

etmek için örenir. Yamur felaket, çocuk öfke haline gelir. Minberler

uzatlr, mushaflar süslenir, mescitler tezyin edilir, süslenmeye merak

artar, binalar güçlendirilip insanlar arzularna uyar. Dini dünya karl-

nda satarlar, cinayet küçümsenir. Akrabayla ilikiler koparlr. Hü-

kümler deitirilir, faiz yenilir, zorbalk övünç, zenginlik onur haline

gelir. Erkek evinden çkar, oraya daha hayrls gelir, kadnlar bineklere

biner.'

öyle devam etmi: ‘Sonra adam bizden uzaklat. 5

Nadla bu olay Saad’a, Saad da Ömer’e yazm. Hz. Ömer ise yant

olarak unu yazm: ‘Sen ve yanndaki Muhacir ve Ensar bu dada ko-

naldayncaya- kadar gidiniz. Ona ulatnzda selamm söyleyiniz.

Çünkü Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Hz. sa’nn bir vârisi, Irak böl-

gesindekiu daa yerlemitir. 5

‘Saad, dört bin muhacir ve ensar ile yola çkm, krk gün dada

konaklam, her namaz vakti ezan okumu, fakat onu bulamam.’

er-Râsibî, ‘Malik b. Enes'ten
5

sözüne katlmaz. Bu hadiste tannan

kii. Malik b. el-Ezher’in Naf’den rivayetidir. bn Ezher ise, meçhul-

dür. Ebû Abdullah b. el-Hakem öyle demitir: ‘bn el-Ezher ad bun-

dan baka bir hadiste duyulmam. Hz. Peygamber ve Ebû Bekir’in so-

rulmas, bn Lehîa
5

, o da bn Ezher’dendir.
5 Dedik ki: ‘Bu hadisin isna-

d hakknda söz edilse bile hadis, bizim gibilere göre keif bakmamdan

sahihtir. Adamn mescitlerin tezyini ve Mushaflarn süslenmesi hakkn-

dak ifadeleri, kötülemek niyeti tamaz, aksine bu ifade, kyametin yak-

lamasnn ve zamann bozulmasnn belirtileri olarak zikredilmitir.

Bunlar, Hz. sa’nm inmesi, Mehdi’nin çkmas, günein batdan do-
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mas gibi dier kyamet alametlerine benzer. Bütün bunlarn kötüleme

maksadyla zkredlmedi bellidir. Bir eye delil olmak, bazen kötü-

lenmi olabilecei gibi bazen övülen bir de olabilir.

Hz. sa’nn vasisi bu bn Bersemla, halen o dada ibadet eder,

kimseyle görümez. Hz. Muhammed peygamber alarak gönderildiin-

de, bu rahip Hristiyanlarn hükümlerine göre mi yaamtr? Hayr,

yemin olsun hayr! Çünkü Hz. Muhammed’in eriat, nesh edicidir.

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Musa yaasayd, bana uymaktan baka

yapaca bir ey yoktu.’ Hz. sa da indiinde, bize ancak bizden, yani

bizim yasamza göre imamlk edecektir, bizim eriatmzla aramzda

hüküm verir.

Bu rahip, Rabbinden bir delil üzere olan kimselerdendi. Allah’tan

âdet edindii yol üzere, Rabbi kendisine farz kld eyleri Hz. Mu-

hammed’in eriatndan öretmitir. Bu durum, bize göre gerçek bir

tecrübedir. Çünkü biz de ekilci âlimlere göre Hz. Muhammed’in eria-

tnda sabit olan ve hakknda bilgimizin bulunmad hükümlerin büyük

ksmn bu yoldan alrz ve sonra da o hükümlerin ekilci âlimlerde de

bizim örendiimiz gibi olduklarn görürüz. Ya da bu yoldan Hz.

Peygamber’in hadislerini tashih ederiz veya Hz. Peygamberden gelme-

yip rivayetinin sakat olduunu gördüümüzde onlar reddederiz. eri-

at, hata etse bile müçtehidin hükmünü onaylar. Fakat bu yolun ehli, sa-

dece Hz. Peygamber’in verdii hükmü benimser.

bn Bersemla, Efrad’dan idi. Bilgileri al yöntemi, Hz. Musa’nn

arkada Hzr’n yoludur, dolaysyla bizim eriatmza uymutur. Sahih

ilme ulatran ypl farkl olsa bile, bu durum bilgiye zarar vermez. Hz.

Peygamber, istemeden kendisine yöneticilik verilen kimse hakknda

öyle demitir: ‘Allah yönetimde onun yardmcsdr. Allah ona kendi-

sini destekleyecek bir melek gönderir.’ Burada, o kiinin verdii hü-

kümde hatadan korunacan kastetmektedir. Hzr öyle demitir: ‘Ben

bunu kendiliimden yapmadm .’212 Hz. Peygamber ise, öyle buyurmu-

tur: ‘Benim ümmetimin içinde sezgi alanlar var ise, Ömer onlardan bi-

ridir.’

Hz, Peygamber’in ‘insanlardan uzaklam ve rableriyle ba baa

kalan ruhbanlar’ öldürmeyi yasaklad ve öyle buyurduu sabittir:

‘Onlar yöneldikleriyle ba baa brakanz.’ Böylece, hadiste kapal bir
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ifade gelmi, bize onlar slam’a davet etmemizi cmretmcmLtir. Çünkü

Hz. Peygamber, onlarn rablerinden bir delile sahip olduklarm biliyor-

du. Hz. Peygamber tebli etmekle emrolunmu, bize de görenin gör-

meyene bildirmesi emredilmitir. Hz. Peygamber, Allah’n Hzr vb.

kimselerinki gibi onlarn öretim iini üstlendiini bilmeseydi, bu sözü

söylemez ve onu bu dinde neshedilmi bir eriata göre onaylamazd.

Hz. Peygamber, Allah’n buyurduu gibi, bütün insanlara gönderilmi

olduu iddiasnda hakldr. Onun risaleti, bütün yaratlmlar kuatm-
tr. Bu bildirmenin ruhu ise, onun zamanna ulap davetinin ulat
herkesin ancak onun eriatyla ibadet edebileceidir. Çünkü biz, Hz.

Peygamberin kendi devrindeki bütün insanlarla birebir konuamadn
kesin olarak biliyoruz. O halde geriye sadece belirttiimiz yol kalmtr.

Bu rahip Hz. Muhammed’in peygamberlik devrine kadar Hz.

sa’ya vâris olan sevîlerden biriydi. Hz. Muhammed peygamber olarak

gönderildiinde ise, onun eriatyla Allah’a ibadet etmi, Allah da ver-

dii rahmet ile kendi katndan onu bilgilendirmitir. Bu bilgiye vâris

olmas, Hz. Muhammed’den sevî bir hal idi. u halde o, iki eriatta de

sevî olmay sürdürmütü. Bu rahibin Hz. sa’nn ineceini, indiinde

de domuzu öldürüp haç kracam bildirdiini görmez misin? Onun

domuz etini helal sayma görüünde kaldmm zannedersin? Bu rahip

iki eriatta da sevî kalm, iki ücreti olmutur: Kendi peygamberine

uyma ücreti, kincisi ise Hz. Muhammed’e uyma ücreti. Bu insan, inin-

ceye kadar Hz. sa’y bekler.

Orada bulunan sahabe Nadla ile beraber onu görmü, ona Müslü-

manlk ve imandaki durumunu ya da hangi eriatla ibadet ettiini sor-

mamtr. Çünkü Hz. Peygamber, böyle bir ey sormay emretmemi-

tir. Hz. Peygamber’in herhangi bir kimsenin irkte bulunmasu onay-

lamayacam da kesin olarak biliyoruz. Hz. Peygamber Allah’n Hz.

Muhammed’e indirdii eyin bilgisini öretme iini kendi katndan üst-

lendii bir takm kullarnn bulunduunu biliyordu. Bu öretim, Al-

lah’n onlara bir rahmet ve ihsandr.
c

.Allah’n ihsan büyüktür.’
21 * Adam

cizye verenlerden olsayd, öyle diyecektik: ‘Muhammedi eriat, cizye

verdii sürece dinine müsaade etmitir.’ Bu durum, Hz. Peygamber’in

risaletinin genellii ve ortaya çktnda getirdiinden baka bir eriat

kalmayacayla ilgili ince bir meseledir. Hz. Muhammed’in eriatnn

bir yönü dc, cizye verdikleri sürece Kitap dilinin kendi eriatlarna bal
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kalmalarna izin vermesidir. Yeryüzünde Allah’n b gibi nice kullan

vardr!

sevîlerin esas, daha önce ifade ettiimiz gibi, sevî ümmette orta-

ya çkan suretlerden ve kiliselerde onlara ait bulunan ikonlardan tevhi-

din soyudanmasdr. Bunun nedeni, onlarm Hz. Muhammed’n eriat-

na bal olmalardr. Fakat sahip olduklan ruhanilik, Hz. Muham-

ned’in kandilinden Hristiyanlarda sevî (sa kaynakl) Yahudilerde ise

Musevî’dir (Musa kaynakl). Bu durum, ‘O’nu görürcesine Allah’a iba-

det et’, ‘Allah namaz klann kblcsindedir’, ‘Kul namaz kldnda rab-

bine yönelmitir’ gibi Allah hakknda bu nispetlerin yer ald ifadelerde

dile getirilmitir.

Bu ümmetten sevî olan kimse (sa merebinde) havada yürümek

gibi bir keramete sahip deildir. Onlar su üzerinde yürüyebilir. Mu-

hammedi olan ise, tabi olmas hükmüyle, havada yürüyebilir. Çünkü

Hz. Peygamber, srâ gecesinde götürülürken Hz. sa hakknda öyle

demitir: ‘nanc artsayd, havada yürürdü.’ Hz. sa’nn kyaslanamaya-

cak ölçüde bizden güçlü ve büyük peygamberlerden biri olduunda

kuku duymuyoruz. Biz ise (Muhammed ümmetinin seçkinleri), hiç

kukusuz havada yürürüz. Havada yürüyen pek çok kimse gördük. Bu

nedenle havada yürümemizin Hz. sa’nn inancndan daha fazla inan-

mamz sayesinde deil, Hz. Muhanrned’e uymamzn doruluundan

kaynaklandn kesin olarak anladk. Kukusuz ‘herkes kendi merebini

bilmitir.’ Böylece bu makama sahip olduu bu özel yönden Hz. Mu-

hammed’e uymamz sayesinde havada yürüyebildik, yoksa belirttiimiz

gibi Hz. sa’dan üstün olabileceimiz bir inanç gücüyle havada yürü-

medik. Böyle bir ey söylemekten Allah’a snrm. Hz. Isa’nn ümmeti

de ona tabi olmak sayesinde su üzerinde yürürdü. Yoksa inançlar Hz.

sa’nm inancna denk olduu için yürüyemezler.
a

Biz, âdetleri amada peygamberlerle beraberiz. Adeti amak, onlara

tahsis edilmi ve onlara uymak sayesinde de benzerleri bizde gözük-

mütür. Bu durumu, Kitâbu’l-Yakîn adl eserimizde öyle örneklendir-

dik: Yönetici efendilerinin ayakkablarn tutan gözde köleler, sultann

huzuruna girer, baz valiler ise, girme izni verilmedii için kapnn d-

nda kalr. Bu durumda efendileriyle birlikte huzura giren kölelerin

girme izni verilmeyen valilerden daha üstün mertebede olduunu mu
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düünürsün? Köleler, sadece efendilerine uymak sayesinde huzura gir-

mi deil midir? Her ahs, kendi rütbesindedir. Yöneticiler yöneticiler-

den üstün olabilecei gibi köleler de kendi cinslerinde kölelerden üstün

olabilir. te takipçileri için gerçekleen âdeti amalarda (kerametler)

peygamber karsndaki durumumuz budur.

Hz. Peygamberin havada yürümesi bir binici gibi Burak üzerinde

veya tahtrevanda tanan kimse gibi Rcfrcf üzerinde tanarak gerçek-

lemiti. Burak ve refref, tanyor olmas itibaryla Hz. Peygamberin

kendiliinde bulunduu makamn suretini ortaya çkartmt. Ayrca bu

durum, ‘Rahman Ar üzerine istiva etti
'314

ve ‘Rabbinin Ar’rn tarms ifa-

desinden hareketle ilahi bir ilikiye dikkat çeker. Ar, tanr. Bu, ta-

yanlar ereflendiren bir tama; tananlarn rahat ve yüce olduu bir

haldir.

Pek çok yerde, bu ve benzeri yerlerde tanann tammayadan üs-

tün olduunu, tayanlara tahsis edilmi gücün Allah'tan verildiini be-

lirttik. Bütün yaratklar tansa bile, bu tanma, herkese gösterilmemi-

tir. Tama acizlikten dolay, hakikatin tanmas -arlklarn tanmas
gibi-, eref ve övgü tanmas gibi farkl mertebelerde olsa bile, bu

grupta olan ihsan, ilgili bölümde ortaya koyduumuz gibi, onlarn gö-

rünüte tanmalardr. Nitekim iddiadan arndklar için, bâtnlarnda

da durum böyledir.

Isevîlcrin etkin himmederi, kabul edüen dualar, iitilen sözleri var-

dr. Onlarn bir belirtisi udur: Onlardan birini tanmak istediinde,

âleme kar merhamet ve efkat sahibi olan herhangi bir ahsa bakarsn.

Onlar, kim olursa olsun, hangi dinde ve mezhepte olursa olsun, herkese

kar efkatli, herkes hakknda hükmü Allah’a havale etmi kimselerdir.

Onlar, hiçbir yaratk hakknda, Allah’n kullaryla konuurken gönlü da-

raltan bir ey söylemezler.

Onlarn bir belirtisi de her eyin güzeline bakmaktr. Dilerinden

ancak iyilik dökülür. Bu konuda, birinci ve ikinci tabakayla ortaktrlar.

Birincisi, Hz. sa’dan rivayet edilen u olaya benzer: Hz. sa, bir domuz

görmü ve öyle demi: ‘Selametle geç.’ Sebebi sorulduunda öyle ya-

nt vermi: ‘Dilimi iyi söze altryorum.’ kincinin örnei ise udur:

Hz. Peygamber bir le hakknda öyle buyurmutur: ‘Dileri ne kadar
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da parlak!’ Hâlbuki yannda bulunanlar "Ne fena kokusu var’ demiler-

di.

Hz. Peygamber, belirli bir tarzda ylanlarn öldürülmesini emret-

mi ve ‘Allah ydan öldürmede bile cesaret sever’ buyurmu olsa bile,

Mina’da maaradayken kendisine el-Mürselat süresi nazil olmu -ki da
günümüze kadar Mürselat adyla bilinir, ben de teberrüken oraya gir-

mitim- anszn bir ylan çkm, sahabe ylan öldürmeye kalkm, Hz.

Peygamber ise onlar engellemi ve öyle buyurmutur; ‘Allah onu sizin

kötülüünüzden sizi de onun kötülüünden korumutur.’ Böylece Hz.

Peygamber, emrettii halde ylan öldürmeyi kötü diye isimlendirmitir.

Bunun bir örnei, ksas ayetindedir:
‘
Kötülüün cezas, onun gibi bir kötü-

lüktür ,’
îK

Allal ksas kötülük diye isimlendirmi ve affa tevik etmitir.

Verilen örnekte ise Hz. Peygamber’in gözü, ölüdeki en güzel eye ili-

mitir.

Adah’n velileri de, her ite o iin en güzel tarafna bakar. Onlar,

kötülükleri deil yaratklarn kötülüklerini görmez. Çünkü kötü iler-

den uzak durmak kedüerine emredilmitir. Nitekim onlar, günahlar

duymaktan sar, baz yerlerde mubah oLsa bile kötü söz söylemekten

dilsiz olan kimselerdir. Biz, onlar böyle tandk. Onlar seçip ve ayrt

eden ve dosdoru yola ulatran Allah münezzehtir.
‘

Onlar Allah’n hi-

dayet ettii, kimselerdir ve onlarn hidayetine uyulur.’2 ' 7

te bu, Hz. Mühammed’de sa’nn makamdr. Çünkü Hz. sa,

zaman olarak IIz, Muhamed’den öncedir ve bu lader ondan nakle-

dilmitir. Allah, Hz. sa’nn da arasnda bulunduu önceki peygamber-

leri zikrederken, peygamberine öyle hitap etmitir:
‘

Onlar Allah’n hi-

dayet ettii kimselerdir ve onlarn hidayetine uyulur.’

Bununla birlikte risalet makam, örenilsin diye, güzeli çirkinden

ayrt etmeyi gerektirir. Nitekim Allah, ‘insanlara kendilerine indirdiimiz

eyi açklayasn diye’
21

* buyurdu. O halde peygamber, bir ahsa kötülüü

açklarsa, bu açklama vahye göre yaplr. Nitekim bir ahs içi ‘Aire-

tin olu nc kötüdür’ demitir. Hzr da, çocuu öldürmü ve öyle de-

miti: ‘Kâfir olarak yaratlmt.’ Ayrca 011u öldürmeseydi, ondan anne-

si ve babas adna meydana gelecek kötülüü bildirmi ve öyle demi-

tir: ‘Ben bunu kendiliimden yapmadm.’
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O halde, kendiliklerinden bu adamlara ait olan ey güzel söz, güze-
i

le bakmak, güzeli dinlemektir. Herhangi bir peygamber ve veliden bun-

larn dnda bir ey meydana gelirse o, ilahi emirden kaynaklanr ve on-

larn sözü deildir.

Bunlar, Allah’n /sevilerin halleri hakknda zikretmeyi nasip ettii

eylerdir. ‘Allah haldc söyler ve doruya ulatrr.’

OTUZ yedinci bolum
sevî Kutuplarn Bilinmesi, Onlarn Srlar

Allah seni Ruhu’l-kuds ile desteklesin: Bilmelisin ki.

Kutup, ite ayaklar sabit olan kimsedir.

sevî ise, geliinin kendisini izhar ettii kimsedir

sevî gün gelir yükseltilmi olan kimsedir.

Nebiler arasnda tanklkta delilleri

Babasndan ona gelmitir bütün kokular

Burnundaki misk gibi; öretimi vahiyledir

Hayat ona ait; onunla dilediine hayat verir

Artk ölmez ve günleri onu yok etmez

Onu görürsen, kukusuz ki, ayeti ona gelmitir

Varolanlarda hükümleri gözüksün diye koar.

Dille yönelmi olarak; onlara dersin ki

. ‘Sen Allah'sn’, hâlbuki (böyle dediklerini) öreten Allah’tr.

Cevab: Denilen denildi, bala!

Bakma onlarn iledii günaha. (Isa’nn kavmi hakknda dedii gibi)

Yaratklarn ilah, böyle diyenlere merhamet etsin

Kendisine ikramda bulunduu kavme.
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(ki Miras: Muhammedi ve sevi)

Allah sana Ruhul-kuds ile yardm etsin, bilmelisin ki: Hz. sa me-
rebindeki kutup, iki mirasn kendisinde topland kiidir. ki miras, sa-

yesinde edilginliin meydana geldii ruhsal miras ile Hz. sa’nn zev-

kinden meydana gelen Muhammedi mirastr. Bu zorunludur. Onlarn

makam ve hallerini açklam olduk. Bu bölümde ise, srlarndan bir

ksmn zikredeceiz.

sevî mereptiler, keif yoluyla veya Tanr’nn bildirmesiyle bir a-

hsta yetenek görüp sahip olduklar ve etkileri altndaki hallerden birim

ona vermek isteyince, hemen o ahsa temas eder veya ona sarlr veya

onu öper veya ona elbiselerinden bir parça verirler veya ‘elbiseni aç’

derler ve vermek istedikleri eyleri avuçla ona doldururlar. Bakan kii

de, onlarn havay avuçladklarm zanneder. Sonra avuçlayabildikleri

miktarda eyi elbisesine koyarlar ve ona ‘Elbisenin bütün uçlarn gö-
süne doru topla’ ya da vermek istedikleri halin durumuna göre ‘onu

giy’ derler. Bunlardan hangisini yaparlarsa yapsnlar, söz konusu hal,

elbiseyi giymesi emredilen ve istenilen o ahsa o andan itibaren gecik-

meksizin sirayet eder.

Bu hali bir eyhimizde gördük. Avamdan insanlarn yanna gelir ve

bana öyle derdi: ‘u ahs istidatldr.’ Ardndan ona yaklar. ahsa

temas ettiinde veya gösüyle srtna vurduunda, o hal o kiiye sirayet

eder ve içindeki istidat ortaya çkar ve Rabbine yönelirdi. Bu hal, Mek-

ke’de defnedilmi ve Ezdcir’in talebesi olan Mekkî el-Vâsitî’de vard.

Bu hal kendisini tuttuunda, yanmda bulunan kimseye ‘bana sarl’ der-

di. Veya yannda bulunan kii, onun halini anlayp o hale girdiini gör-

düünde, kendisiyle kucaklard. Böylece söz konusu hal, sarlan ahsa

nüfûz eder ve onunla kuanrd.

Cabir b. Abdullah, Hz. Peygamber’e at srtnda duramadndan
ikâyet etmi. Bunun üzerine Hz. Peygamber, eliyle gösüne vurmu,

artk bir daha at üstünden dümemi. Hz. Peygamber, bir sahabesinin

altnda bulunan ve en geride kalmasna yol açan tembel bir binee eliyle

dokunmu. Dokunur dokunmaz, sahibi artk bineini durduramam,

bütün bineklerin önüne geçmi. Hz. Peygamber, bir gün Ebû Talha’ya

ait yava yürüyen bir ata binmi, sonra o at hakknda öyle demi: ‘Biz

onu bir derya olarak gördük. Artk at bir daha hiç geçilmemi!
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Ebû Hureyre, dinlediklerini unutmas hakknda Hz. Peygamber’e

serzenite bulunmu. Bunun üzerine Hz. Peygamber öyle demitir:

‘Ebû Hureyre! Elbiseni aç!’ Ebû Hureyre elbisesini yaym, Hz. Pey-

gamber bir veya üç avuç havay alm, Ebû Hureyre’nin örtüsüne atm
ve ona öyle demi; ‘Örtünü srtna giy.’ Ebû Hureyre elbisesini giydik-

ten sonra bir daha duyduu hiçbir eyi unutmam. Bütün bunlar bu

makamla ilgilidir.

Bu meseledeki srra baknz! Bu olaylardan her biri, Allah’n ortaya

koyduu sebepleri ispat için, duyulur bir hareketle gerçeklemitir.

Böylece ilahi emrin geçersiz olmad ve onun gerçekte bu tarzda oldu-

u örenilir. Arif ise, buradan ilahi isimlerin nispetlerini (niteliklerim),

varlklarn onlarla irtibatn ve bu durumu ilahi mertebenin özü gerei

gerektirdiini örenir. Muhakkik bilgin de, bu ilerle ve ilahi uyarlarla

hikmetin zuhur eden eyde olup bu durumun deimeyeceini, sebep-

lerin ortadan kalkmayacan örenir. Baka bir sebep olmakszn bir

sebebin ortadan kalktm iddia eden bir insann, ne kalkan sebep ve ne

de kaldrlan sebep hakknda bilgisi vardr. Kula bilgi ve onunla amel

etmekten daha deerli bir ey verilmemitir. Bunlar, Allah'n kullarn-

dan edep sahiplerinin halleridir.

Onlann srlarndan biri de, beîaat bahislerinden konumalar ve

Kuran’n i’caz (benzerini getirmekten aciz brakma) özelliini bilmele-

ridir. Onlar, edebiyat kitaplar okumak eklinde allagelmi yöntemle

Arapça hakknda bilgi edinmemi veya da böyle örendikleri duyurul-

mamtr. Bildikleri eyleri bu yolla elde ettikleri malum deildir. Bila-

kis bildikleri, nefislerinden örendikleri özel bir yöntemle, ilahi hibeler-

den meydana gelmitir.

Bu insanlar, güzel yaz yazsalar bile, ümmidir (okuma yazma bil-

meyen). Onlar insanlarn avamdr ve genellikle (mutat) güçlerinin d-

ndaki eyleri dile getirirler. Çünkü onlar Arap deildirler. Arap olsalar

bile, dil nedeniyle deil, nesep nedeniyle Arap’trlar. Kuran’n aciz b-

rakma özelliini böyle bilirler. Buradan, Kuran’n aciz brakma özellii

ve onun Hakkn sözü olduu örenilir.

Bir vakamda bana öyle denildi: ‘Kuran’m aciz brakmas ne de-

mektir, bilir misin?’ ‘Hayr, bilmiyorum’ dedim. öyle denildi: ‘Ku-

ran’n aciz brakmas, onun Haktan haber veriyor olmasdr. Sen de



200 Fütûhât- Mekkiyye 2

Hakka sarl, sözün susturucu olsun.’ Çünkü Kuran’n benzerini getir-

meye yeltenen kimsenin ilk yalan, Allah tarafndan olmad halde ge-

tirdii eyin Allah’tan geldiini iddia etmesidir. Böylece Allah hakknda

bilmediini söyler ve hiçbir ey meydana getiremez ve ortaya koyamaz.

Çünkü batl, yok olucudur, sabit deildir. Sonra bu adam, kar koy-

mak istedii sureye lafz itibariyle uygun bir takm ilerden haber verir.

Hâlbuki onlar olmam ve gerçeklememi ilerdir. Dolaysyla onlar

batldr ve batl, yokluktur. Yolduk, varla kar koyamaz. Kuran ise,

gerçekte doru (hak) olan varla mensup bir eyden haber vermektir.

Bu durumda kar koyann, onun benzerini yerine getirmekten aciz

kalmas gerekir. u halde fiil, söz ve hallerinde Hakka uyan kimse, dö-

nemindeki insanlardan vc kendi yolunu tutmayan herkesten ayrm
demektir. Böyle bir insan, Hakkn dnda bir eyle onun makamm ta-

savvur etmek isteyeni aciz brakr.

Onlarn hallerinden biri de, doalar ve doalarn birleme ve ay

rmalarn, deerli talarn yararn keif yoluyla bilmektir. eyhimiz

Ebû Abdullah cl-Gazzal, Mcriyye’dc seyr-i sulûku esnasnda eyhi, dev-

rinin edibi Ebû Abbas el-Arîfin meclisinden çkmt. Ebû Abdullah,

ormanlk bölgeden mahallesine doru giderken meradaki bütün bitkile-

rin yararlarn kendisine söylediini görmütü. Söz gelimi bir bitki veya

ot kendisine öyle der: ‘Beni al, çünkü ben una faydalym, u zarar

uzaklatmm. 5 Böylece kendinden geçmi vc ora sevgi duyarak vc ona

yaklaarak bütün bitkilerin nida ediinden hayrette kalm.

Ardndan eyhine dönmü, durumu ona bildirince, eyhi öyle de-

mi: ‘Bize bunun için hizmet etmedin. Bitkiler sana yarar ve zarar veren

olduklarn söylerken, ed-Dâr (zarar veren) ve en-Nâf’ (fayda veren)
t

aklna gelmedi mi?’ Bunun üzerine öyle demi: ‘Efendim, tövbe.’ eyhi

öyle der: ‘Allah seni denemi ve imtihan etmitir. Ben sana sadece Al-

lah’a ulamay gösterdim, bakasna deil. Senin tövbenin doruluk öl-

çüsü, tekrar o yere gidip tövbende dürüst isen, daha önce seninle konu-

an bitkilerin artk konumamasdr. 5

Ebû Abdullah el-Gazzal sesleri iittii yere dönmü, duymu oldu-

u seslerden hiç birini duymam, bunun üzerine Allah’a ükür secdesi

yapm, eyhine dönmü vc durumu ona bildirmi. eyhi öyle demi:

‘Seni kendisine seçip, ereflendiini düündüün halbuki gerçekte se-
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ninie ereflenen varlklardan benzerin olan bir varla seni brakmayan

Allah’a hamd olsun.’

eyhin himmetine baknz!

Bu makamdaki insan, doalarn srlarn örenip hakikatlerinin bil-

gisine ulatnda, Allah’n Adem’e örettii ilahi isimlerin yarsn ö-
renmi olur. Bunlar alacak ilimlerdir. Allah, bu yollardan bizi onlarn

bilgisine ulatrdnda, hayrete düüren bir i gördük. Allah’n yaratk-

larndaki srrn ve ilahi iktidarn her eye nüfuz ettiini örendik. u
halde hiçbir ey, o olmakszn fayda veya zarar veremez, konuamaz,

hareket edemez.

Allah âlemi suretlerle perdelemitir. Böylece insanlar, bütün bunla-

r kendilerine ve eylere nispet etmitir. Allah ise öyle buyurur: ‘Ey in-

sanlar! Sîzler Allah’a muhtaçsnz.’219 Allah’n sözü dorudur ve o bir ha-

berdir. Böyle bir haber, nesh edilemez. O halde sadece Allah’a muhtaç-

lk vardr. Bu ayette Allah, muhtaç olunan her ey diye isimlendirilmi-

tir. Yoksul ise, hiçbir eyin muhtaç olmad ve her eye muhtaç kimse

demektir. nsan hikmete göre konulduklar yerlerde sebeplere ular ve

onlar ihlal etmez.

Bu zevk, çetindir. Gördüüm hiç kimsenin ona ulatna tank

olmadm gibi önceki ve sonraki nesillerden kimsenin ona ulat da

bize bildirilmedi. Fakat bir gruptan ‘sebepleri ispat’ fikri bize ulam vc

onlar görmütük, ancak o, bu konuyla ilgili deildir. Çünkü bizim zik-

rettiimiz ve örenmek istediimiz, ulûhiyetin sebeplere sirayeti veya

sebeplerin perdesi ardndan Hakkn sebeplerin zatlarnda tecellisi veya

sebeplerin ulûhiyette tecellisidir. te bu, hiç kimsenin tatmad bir bil-

gidir. u var ki Kuran’da bu konuyla ilgili bir ayet vardr. Bu ayet, Ku-

ran’da biriciktir ve deeri bilinmez, çünkü (görünür) bir kymeti yok-

tur. Sabit bir kymeti olmayan herhangi bir ey, üslubunun nefisliine

inanlsa bile, zorunlu olarak deeri bilinemeyen eydir.

Onlarn srlarndan biri de, dünyadaki iki yaratl bilmektir. Bu iki

yaratl, doal ve ruhsal yaratltr. Bunlarn asl nedir? Ayrca,

ahiretteki iki yaratl bilmek de onlara ait bilgilerdendir. Bunlarn asl

nedir? iki yaratln, yani dünya ve alirct yaratdmu bilinmesi de. on-

larn srrdr. Bunlar, bilinmesi gereken alt ilimdir.
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Onlarn srlarndan biri de, içlerinden bir ahs için bu makam yet-

kinletiinde, ona alt yüz ilahi gücün verilmesidir. Söz konusu insan,

bu güçlere babasna en yakn dedesinden vâris olur. Böylece, o güçlerle

onlarn gereine göre i yapar: Dilerse gizler, dilerse ortaya çkarr. Giz-

lemek, ortaya çkarmaktan daha üstündür. Çünkü kulluk, bu güçlerden

Efendisinin emrini veya hakkn ifa etmede yararlanaca eyleri alr.

Böylece kulluunun hükmü sabit kalr. Kastl olarak, kendisini bu ma-

kamdan çkaran her güç, Allah ricali için istenilen bir güç deildir.

Çünkü onlar, güç ve kuvvet sahibine kar koymazlar.

Allah, hükümdarlar veya Hz. sa’y rab edinenler gibi Ehl-i Ki-

tap’tan bir grubun iddia ettii üzere, Rabler olarak ortaya çkmalar için

deil, kendisine kulluk etmek için yardm istemelerini onlardan talep

etmitir. Söz konusu kiiler, öyle iddia etmitir: ‘Muhammed bizden

sa’ya ibadet ettiimiz gibi kendisine ibadet etmemizi ister.’ Bunun

üzerine Allah u ayeti indirmitir: ‘De ki, ey kitap ehli! Bizimle sizin ara-

nzda eit olan bir kelimeye geliniz: Sadece Allah'a ibadet etmek, hiçbir eyi

O’na ortak komamak, Allah'tan baka birbirimizi rabler edinmemek .’220

Onlarn srlarndan biri de, yakn dedelerine yönelmedikleri sürece,

babalar yönünden yükselilerinde üçüncü göü amamaktr. Yakn de-

delerine yöneldiklerinde ise, bir ksm Sidre-i Münteha’ya ular. Oras,

kullarn amellerinin nihayette vard ve kendisini aamayaca merte-

bedir. Hak, o amelleri buradan kabul eder. Bu mertebe, sahibinin öl-

düü kyamet gününe kadar, amellerin berzahdr.

Bu grubun srlar hakknda bu kadar açklama yeterlidir. ‘Allah

hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

Yirminci ksm sona ermitir. Onu yirmi birinci ksm takip edecektir.



FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN
YRM BRNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

OTUZ SEKZNC BÖLÜM
Kutuplardan Makam- Muhammed'e Ulaanlarn

Ulamayanlarn Bilinmesi

Nübüvvet ve velayet arasnda bir ayrc vardr

Fakat en büyük ve tam eref ona aittir

Kuatc felek srryla onu anlatr

Yüce ve hametli kalem de onu anlatr

Nübüvvet ve risale t vard

Fakat kesildiler, en doru yol ona aittir

Velayet için salam bir ev ina etti

Zatnda; en sürekli beka ona aittir

Onu kendisine kotuu bir nihayet olarak talep etmez

Ki ona ulatnda, perian olur

Devam özellii, özü gerei eyin kendisindendir

O, velidir ve yermesi de yamandr

Nebi ve resulü kendisine snr
Yüce âlem ve daha kadim olan herkes gibi
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(Risalet, Nübüvvet ve Velayet)

Hz. Peygamber’in öyle söyledii bildirilmi: ‘Kukusuz risalet ve

peygamberlik bitmitir. Benden sonra arak ne resul ne peygamber var-

dr .

5 Bu hadis (Benden sonra nebi ve resul yoktur, hadisi), velilerin ac-

sn tattklar en iddetli ifadelerden biridir. Hadis, insan ile Tanr’ya

kulluk arasndaki ba koparr. nsan ile cn yetkin kulluk arasndaki vus-

lat ba koptuunda, insan ile Allah arasndaki ba da kopar. Çünkü

kul, kendisini Hakka kulluun dna çkaran eyler ölçüsünde, Efendi-

sine yaklamakta eksik kalr. Çünkü kul, Rabbiylc isimlerinde çatr,

çatmann esas ise isimlenmedin Allah bizim hakkmzda (peygamber-

likten sonra) el-Veli ismini brakmtr. O da, Allah’n isimlerinden bi-

ridir. Bu isim, Allah’n peygamberinden çkarp ve yine ona giydirip,

onu kul ve resul diye isimlendirdii isimdir. Allah’a resul ismi yara-

maz, binaenaleyh el-Veli ismi kulluun özelliklerinden biridir. Bu ismin

verilmesinin nedeni, risaletin varldr. Risalet ise kesilmitir. Böylece

risalet kalkt için bu ismin Allah’tan olmas bakmndan hükmü de

kalkmtr.

Hz. Peygamber ümmetinde bu kâseyi yudumlayacak kimseler ol-

duunu, onlarn içlerinde yaadklar acy bilmi, bu nedenle onlara

acyarak abîdu’l-abîd (kulun kulu) olabilmeleri için onlara bundan bir

pay vermitir. Bu balamda sahabesine öyle demitir: ‘Burada bulu-

nan, bulunmayana tebli etsin.’ Böylelikle Allah, kendisine teblii em-

rettii gibi, onlara da tebli emrini vermi ve kullara özgü elçiler ismi

verilmitir. Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Allah, sözümü duyup

ezberleyen ve duyduu gibi ulatrana merhamet etsin.’ Duyduu gibi,

harfi harfine demektir. Bu ise, ancak Kuran veya hadisten bir vahyi laf-

zyla ulatran için mümkündür. Bu imkan, sadece Kuran hafzlar ve

hadisçiler gibi vahyi aktaranlar için gerçekleir. Süfyan es-Sevrî vc ba-

kalarnn düündüü gibi fakihler veya hadisi anlamyla nakleden kim-

selerin bu konuda bir pay veya nasibi yoktur. Çünkü anlam aktaran ki-

i, bize peygamberin hadisinden anladn nakletmi tir. Bize anladm
nakleden ise, kendisinin elçisidir. O, kyamet günü duyduu ekilde

vahyi ulatran ve risaleti yerine getirenler ile birlikte haredilmez. Hâl-

buki Kuran hafz ve Hz. Peygamber
1

in hadislerini lafzen aktaran kim-

seler, peygamberlerin safnda haredilecektir.
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Sahabe, vahyi lafzyla naklettiklerinde, Allah’n elçilerinin elçileri;

(sonraki nesil olan) tabiûn ise, sahabenin elçileridir. Böylece i nesilden

nesile, kyamete kadar sürer. Bize tebli edene Allah’n elçisi diyebilece-

imiz gibi o kiiyi, kendisinden aktard kiiye de izafe edebiliriz. Ri-

vayette vastalarn dümesini onayladk. Çünkü Hz. Peygamber de,

kendisine Allah’n melei olan Cebrail vahyi getirdii halde, ona

Cebrail’in elçisi deil, Allah’n elçisi diyoruz. Allah öyle buyurur: ‘Mu-

hammed Allah’n elçisidir .’221 Baka bir ayette ise, ‘Muhammed sizden biri-

nin babas deil, Allah'n peygamberidir .’222 buyrulmutur. Baka bir ayette

ise, ''Ruhu’l-Emin onu senin kalbine indirmitir
Uil demi, bununla birlikte,

Allah onu sadece kendisine izafe etmitir.

Kulluktan onlar için kalan ey, bu kadardr ve bu, Allah’n onlara

ihsan ettii büyük bir iyiliktir. Bir ahs, kesintisiz bir isnada onu ak-

tarmazsa bu makama sahip olamaz, onun kokusunu duyamaz. Böyle bi-

ri el-Veli isminde Hak ile tartan velilerden biri olur. Bu kulluktaki ek-

siklii, bu isim ölçüsündedir. Bu nedenle, ona veli yerine mukaddes

(kendisine hadis söylenen, hadisçi) demek daha yerindedir. Çünkü Hz.

Peygamber’den sonra peygamberlik makamna ancak açkladmz öl-

çüde ulalabilir. Allah’n bizim için brakt ksm budur. Peygamber-

lerin sahip olduu kulluun üstün makam örenmi olduu gibi vahyi

rivayet ederek tayanlarn deeri de buradan örenilir. Bu nedenle ka-

pnn kapanmas bize ar gelmitir; Allah’n bizi, sahip olmamz gere-

ken özel kulluk halinden çkardn anlam olduk. Nübüvvete gelince,

kukusuz daha önce onu Efrad’n -ti onlar süvarilerdir- bilinmesi bö-

lümünde açklamtk.

Allah kulluktan ve kulluk makamndan bizi kovmas balamnda

öyle buyurmutur: ‘Namaz kendim ile kulum arasnda ikiye böldüm.’

Biz kimiz de, bizimle Allah arasnda bölünme gerçeklesin? O, efendi-

dir, faildir ve hareket ettirendir. Allah, ‘Ancak sana ibadet ederiz’ gibi

bize izafe ettii sözlerde bizleri konuturandr. Ayakta dururken, rükû

ve secde ederken, otururken ve konuurken onun kudretiyle hareket et-

tiimizi anladk. Kul, ‘Hamd âlemlerin rabbi Allah’adrm* deyince, Allah

öyle karlk verir: ‘Kulum bana hamd etti.’ Bu O’nda bir lütuftur.

Çünkü kula bunu söyleten kimdir? Kulun deeri nedir ki, efendisi ‘ku-

lum dedi, ben de ona söyledim’ desin? Bu, kapal bir perdedir.
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nsan, Allah’n kullarna kar gizli bir tuza olduunu bilmelidir.

Herkes, Rabbini bildii ölçüde onun tarafndan tuzaa düürülür. Bu

ilahi ihsan, nimete girdirilmi Allah’n bir denemesi saylr. Kii, namaz

klp ayet okuduunda ve ‘Allah’a hamd olsun’ dediinde, bunu nama-

zndaki ibadetinin sahili olmas emredildii için demitir. O cevab bek-

lemez ve cevap verilsin diye söylemez. Bilakis Efendisinin kendisini so-

rumlu tuttuu arçelle ilgilenir. BÖylece bu cevap ve nimetlendirme onu

söylemesi nedeniyle deil, Efendisinden meydana gelir. Çünkü gerçekte

söyleyen, o kiide sözü yaratandr. Böylece bu aldanmadan kurtuluruz.

Bu insann makam, gerçekte yüksele bir menzil (konak) olsa bile, ken-

disinden aadaki baka bir menzilde bulunana göre yüksek menzildir.

Kaps bize kapatlm bu makamdan Hz. Peygamber’e ancak zik-

retmi olduumuz hususlarda vâris olduk. Bunlar, Hakkn kedisine aç-

t ve Kitap ve Sünnetten rivayet yoluyla valiyi aktarmann bilgisiyle

rzklandrd kimseye lutfudur. O halde, hadisçi ve Kuran hafz olan

ravilerin makam ne yüksektir! Allah, bizi de Kuran ve hadisi nakletme

iini tahsis ettiklerinden etsin! Çünkü ‘Kuran ehli, Allah’n ehli ve seç-

kinleridir.’ Hadis de, ayet ile belirtildii üzere, Kuran gibidir. Çünkü

Hz. Peygamber, arzusundan konumaz, onun sözleri vahiydir.

Bizimle birlikte bu makama ulaanlardan biri, Ebû Yezid el-

Bestami’ydi. Bu makam, niyaz ve dilekten sonra, ine delii kadaryla

kendisine gösterilmi. Ebû Yezid ise, ayam bu makama koymak iste-

mi, aya yanm, bu makama zevk yoluyla ulalamayacan anlam-

tr. Bu makam kulluun yetkinliidir.

Kukusuz bizim için Hz. Peygamber’den bir nian ortaya çkmtr
ki, bu durum, bilenler için çoktur. Yaratklarda, onun sadece gölgesi

bulunur. Allah, beni ona muttali klnca, bu durum, benim dileimle

olmam, Allah’n inayeti olarak gerçeklemitir. Sonra, Allah beni o

makamda edeple desteklemitir. Bu ise, O’nun kendi katndan bir rzk

ve bana olan ihsanyd. Bu nedenle, o makamda Ebû Yezid’den meyda-

na gelen ey benden çkmamtr. Bilakis, ben o makama ulatm ve

merdivenlerinde yükselmem için emir geldi. Böylece onun bir snama

hitab ve deneme emri olduunu anladm. Baz denemeler ereflendir-

mek niyeti tasa bile, burada söz konusu olan, ereflendirme hirab de-

ildir. Bunun üzerine durdum ve perde istedim. Neyi istediim anlal-
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d. Böylece, benimle makam arasna perde çekildi ve bunun için bana

teekkür edildi. Ardndan Allah, ondan bana zikrettiimiz bir nian ih-

san etti. Bu ilahi bir tahsis idi. Ben de Allah’a bu nian’la, verdii ihtisa-

sndan dolay ükrettim, fakat ükrümle ihsann artmasn istemedim.

Kulluun yetkinlii olan perdeyi istemiken, artrmasn nasl talep ede-

bilirdim ki?

Böylece kulluk, bana nüfîiz etmi, otoritesi ortaya çkm, kendim

ile efendilik mertebesi arasna perde olmutur. Bu nedenle Allah’a

hamd olsun!

Nice eye çarldm ve icabet etmedim. Allah izin verirse, ahirette

de mutlak bir kul olmak isterim. Allah beni bütün ileme sahip klsayd,

onda sadece Allah’a kullua sahip olur, âlemin bütün kulluunu zatm

yerine getirirdi.

nsanlarn bu noktada kimi mertebeleri vardr. Kula gereken ey,

bu isme bakasn eklememektir. Allah, insanlarn dillerini Allah’n velisi

diye onun hakknda konuturup Allah’n kendisine verdii bir ismi ona

verdiini görürse, verenden bu ismi fail anlamnda deil, meful (edil-

gin) anlamnda duymaldr. Böylece onda kulluk kokusunu duyar. Çün-

kü veli isminin geldii fail kalb, bazen fail anlamnda olabilir.

Bütün bunlar söylememizin nedeni, sadece halife yapldmz ve

gerçekte Allah’a ait ilerde Allah’ vekil edinmekle emr olunmamzdr.

Çünkü böyle bir eyde (halife atanmak), gizli bir nzak vardr, ondan

saknmalsn! Sana bunun emredilmi olmas, ilahi tuzaktan koruyucu

bir uyar olarak yeterlidir. Artk sen de onu vekil edin ve zinhar sahiplik

iddiasnda bulunma! Çünkü Allah, senin ilerini üstlenmitir. öyle bu-

yurmutur: ‘'Allah salihleri dost edinir.’225 Burada salih, kulluun özellii-

dir. Bu nedenle Hz. Peygamber kendisini salih diye nitelemitir. Çünkü

o, sadece kâmil kullara ait olabilecek bir halde olmay benimsemitir.

Onlardan biri de, kendisinden bir müjde olarak, Allah’n hakknda

tanklk yapt kimsedir. Allah, kulu Yahya hakknda öyle demitir: ‘O

salihlerden bir kul idi .’225 Peygamberi sa hakknda ise öyle demitir: ‘Sa-

lihlerden idi.’
227 Hz. brahim hakknda ise öyle buyurmu: ‘O ahirette

sahhlerdendir.’22B Bunun nedeni, Hz. brahim’den dünya hayatnda

meydana gelmi üç eydir. Birincisi, ei Sara hakknda, tevil ederek



208 Fütûhât- Mekkiyye 2

‘kardeimdir’ demesi; kincisi mazeret göstererek, ‘beri hastaym'22* de-

mesi; iiçüncüsü ise, delil getirmek için ‘onu büyükleri yapt'230 demesidir.

Hz. brahim, kyamet günü insanlar kendisinden Rabbinin nez-

dinde efaat kapsn açmasn istediklerinde, bu üç ey ile mazeret belir-

tecektir. Bu nedenle Kuran, bu konuda hesaba çekilmeyecei için,

ahireite onun iyiliini belirtmitir. Hz, Peygamber hakknda ise öyle

buyurmutur: ‘Allah senin geçmi ve gelecek günahlarm balasn diye.™'

Baka bir ayette ise, ‘Allah seni affetsin, onlara niye, izin verdin™
2
buyurur.

Böylece azarlamadan önce müjde gelmitir. Bu ayet, bize göre azarlama

içermeyen özel anlamdaki bir müjdedir. Bilakis ayet, insaf sahibi ve ilim

etiline haklarm veren kimse için, soru sorma kalbdr.

Süleyman ve benzeri peygamberlere gelince, Allah bize Süley-

man’n öyle söylediini bildirmitir: ‘Rahmetinle beni salih kullarnn

arasna koy.™ 3 Peygamberler, gerçekte ve Allah katnda, iyi olan kimse-

lerdir. Onlar, iyi olmak (salah) ALal’a yaramayan bir kulluk özellii

olsa bile, iyilii dileyenler ile iyi olduklar hakknda tanklk yaplan

kimseler arasmda bulunur. Peki, Allah’n fail anlamyla isimlendii el-

Veli ismi hakknda ne diyebilirsin? Bu yorumla bu ismin de kula veril-

memesi gerekir. Hak bu ismi ona verirse bile, bu durum kendisine

(Hakka) döner. nsann Allah’a kulluk etmesi ve peygamberine indirdi-

i kitapta lafz olarak Allah’a verilmeyen isimlerden kula özgü isimlerle

adlanmas gerekir. Allah, kulu Hz. Muhammed’e bu ayeti indirdiinde

-ki insanlara bildirmesi için indirmitir- adeta peygamberinden söyle-

mesi ve dillendirmesi gereken eyi aktarmtr. Böylece Allah, onu oku-

nan bir Kuran yapmtr. Çünkü o da, gerçekte kullarn özeüiklerin-

dedir.

Allah öyle buyurur: ‘Benim velim hitab indiren Allah’tr. Allah, iyile-

ri dost edinir™ 1 Burada Ailalt, onun hakknda iyilikle tanklk etmitir.

Hak, bu ayette aktaran deil de emreden olsayd, bu durumda Hak da

iyilikle tanklk edilenlerden olurdu. Hâlbuki Allah, onu dost edindiini

bize bildirmi, Hz. Peygamber de, Allah’n sadece ivileri dost edindii-

ni belirtmitir. Böylece Hz. Muhammed, kendisi adna zikrettiimiz

tarzda tanklk etti. Bu durum, dier peygamberlerden naklcdilmemi-

tir. Onlardan nakledilen, Hz. sa’nn ifadesine benzeyen sözlerdir. Hz.

sa öyle der: ‘Ben Allah’n kuluyum, bana kitap vermi, beni peygamber
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yapm, doduum gün beni mübarek klm
,
yaadn sürece namaz kl-

may, zekât vermeyi, anneme iyilik yapmay bana emretmitir. O, beni zalim

yapmamtr. Doduum gün, öldüim gün ve diriltileceim gün bana selam

olsun.™* Allah öyle buyurur. ‘Bunlar bir ksmm dierlerinden üstün yap-

tmz peygamberlerdir ,’236 Yani, Ey Muhammed, sen de böylesin. Dola-

ysyla, böyle bir makama ulam olmak Allah’n ihsamndandr.

Ey dost! Allah’n gÜ2el isimleriyle ahiaklanrken kendini koru.

Çünkü âlimler, bu isimlerle ahlâklanmak hususunda görü ayrlna
dümemilerdir. Güzel isimlerle ahlâklanmak nasip olunca, onlarn en-

deki eserlerini görmekten habersiz kalma! simlerde ve isimlerin kar-

snda, onlarm vekili hükmüyle bulun ki, peygamberin isminin benzeri

olasn. simlerinden birini sana vermede, bu anlamyla Allah’a ortak

olma! Edebe sarl,
‘Rabbim! ilmimi artr

5237
de.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

OTUZ DOKUZUNCU BÖLÜM
Hak Civarndan Kendisini Uzaklatrdnda

Velinin Snaca Menzilin Bilinmesi

Veli dütüünde, bu düü, gerçekte

Yücelik mertebelerde bir yükseli ve terakkidir.

Çünkü Hakta snrlanma yoktur

Uzaklkta yaknlk vardr.

Seçilmiin her durumdaki hali

Yüksekliin yüksekliinde terakkidir.

Hiçbir bakmdan ona küküm yoktur

Taknln da onda bir etkisi yoktur



210 Fütûhât- Mekkiyye 2

Allah kendisinden bir ruh ile sana yardm etsin, bilmelisin ki: Allah
• A A

Iblis’e öyle der. ‘Adem’e secde et.’ Onda emir ortaya çkmt. Adem

ve Havva’ya ise ‘bu aaca yaklamayn demi’, onlar hakknda ise,

yasaklama ortaya çkmtr. Yükümlü tutma (teklif), emir ve yasaklama

olmak üzere ikiye ayrlr. Bu ikisi, bir karine zorunluluktan çkarmad
sürece, zorunluluk ifade eder (olarak yüklem olurlar). Gerçi bizim onlar

hakkmdaki görüümüz ilahi belirlemedir. Böylece emre ve yasaa uyma

belirlenmitir. te bu emir ve yasak, doal âlemde ortaya çkm ilk

emir ve yasaktr.

ilk hatra gelen düüncenin ve bütiin ilklerin ancak rabbani olabile-

ceini sana bildirmitim. Bu nedenle onlar, dorudur ve asla yanlmaz-

lar, sahibi de onlarla kesin hüküm verir. Öyleyse ilk olann otoritesi,

güçlüdür. lk emir ve yasak böyle olunca, emre kar gelinince cezalan-

drma gerçeklemi ve ertelenmemitir. Emirler dolayl geldiinde ise,

ille emrin gücüne sahip olmazlar. Onlar, bize peygamberlerin dilleri va-

stasyla gelen emirlerdir.

Bu emirler iki ksmdr: Ya ikincildirler; bu ksm, Allah’n melein

vastas olmakszn peygamberine ulatrd eylerdir. Böylece ilahi

emir, bize ular. Bize ularken bir olu mertebesinden geçer ve daha

önce sahip olmad bir hal kazanr. Çünkü ilahi isimler, onu bu kevnî

mertebede telakki eder, kendi hükümleriyle onun hükmüne ortak olur

veya bu emir ile melek pevgambere iner. Bu durumda ilahi emir, iki

olu mertebesini geçmitir. Bu iki mertebe, Cebrail ve Muhammed ve-

ya herhangi bir peygamber veya melektir. Bu durumda, emrin fiil ve

etkisi, birinci ve ikinci emrin gücünün aasnda bulunur. Bu nedenle

hemen cezalandrma gerçeklememitir. Ceza ya ahirete braklm veya

affedilmitir ve o günah karlnda asla cezalandrma olmaz. Allah,

bunu kullarna merhametinin gerei olarak yapmtr.
A

Allah, Adem’e ve Havva’ya yasa tahsis etmitir. Bu ise, ameli bir

yükümlülük deildir, çünkü varlksal olmayan bir emir içerir d o da

‘yapma!’ emridir. Mümkünün hakikati, yapmamak’ur. Allah, Âdem’e

adeta öyle der: ‘Aslndan ayrlma.’ Emir ise böyle deildir. Çünkü

emir, var olan bir durumu içerir d o da, yapmaktr. Allah, Iblis’e adeta

öyle der: ‘Aslndan çk.’ Emir, yasaktan nefse daha ar gelir, çünkü o,

asdan çkmaktr. blis isyan edip secde etmediinde, bakasna kar
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kendisine nispet ettii büyüklenme ve üstünlük iddialarn söylemeseydi

bu ölçüde kulluundan çkm olurdu, bu nedenle Allah’n kendisini cer

zalandrmas helal olmutur. Adem ve Havva’nn cezas ise, kendi asala-

rndan çkma noktasnda (nehiyle, yapmamayla) yükümlü tutuldukla-

rnda idi ki bu, yemeyi terk etmekti; terk etmek, yoklua mensup bir

durumdur, yemek ise varlksal bir durumdur. Böylece Allah, tek bir

zamirde bls’, Adem’i ve Havva’y bir araya getirmitir. Bu ise Adem’e

verilebilecek en iddetli cezayd. Bu meyanda onlara çoul zamiriyle
c

ininiz’ denilmitir.

ni, Âdem ve Havva için bir ceza deil, sadece blis için bir cezay-

d. Çünkü Adem, vaadin doruluu için indirilmiti. Bu vaad, Allah’n

yeryüzünde bir halife yarataca vaadiydi. Onun halife olmas, Allah’n

kendisine dönüp onu seçmesi ve günahn kabul ederek ve Rabbinden

kelimeleri almasyla gerçeldqir. O halde, Âdem’in günah itiraf etmesi,

‘Ben ondan daha hayrlym’ eklindeki blis’in sözünün karlyd.
Böylece Allah, bize Allah katnda itirafn yerini ve emrine uymad-
mzda onu yol edinelim diye meydana getirdii mutluluu bildirmitir.

blis’in iddiasn ve sözünü ise, günah ilediimizde benzerinden sakna-

lm diye, bize bildirmitir.

Havva çoalmak, blis ise saptrmak için indirilmitir. Âdem’in vc

Havva’nn inii keramet, blis’in inii ise baarszlk, cezalandrma ve

günahlar kazanma iniiydi. Çünkü onun günah, bedbahtln sonsuz

olmasn gerektirmez. Çünkü o, Allah’a ortak komam, Allah’n ken-

disini yaratt özellikle gururlanm, Allah da onun yazgsn bedbaht

(akî) yapmtr. Bedbahtlk diyar ise, irk koanlara mahsustur. Böyle-

ce Allah, blis’i küllimi kalplerine vesvese vererek irk günahn ilesin

diye yeryüzüne indirmitir. Onlar, irk kotuklarnda ve blis de irkten

ve failinden yüz çevirdiinde, bu yüz çevirme, ona fayda vermez. Çün-

kü Allah’n bildirdii gibi ona (mürike) ‘inkâr. et’ diyen, blis’in ra

kendisidir. Böylece kendisi birleyen olsa bile, âlemdeki bütün mürikle-

rin günahn yüklenmitir. Çünkü ‘kötü bir âdet çkaran kimse, o âdetin

günah ve onu yapanlarn günahn yüklenir.’

blis ve Âdemoullar gibi doal (varolula varolan) bir ahs, orta-

ya çkarmak istedii bir eyin örneini zihninde tasavvur etmelidir. Bi-

naenaleyh blis, sahibinin nefsinde meydana geldiinde tevhidini izale
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edecek ekilde nefsinde tasavvur etmedii sürece, irki ve insan irke

kkrtma günahn ileyemez. irki bu ekilde nefsinde tasavvur etti-

inde ise, tevhid onun nefsindeki tasavvurundan zorunlu olarak çkm
olur. Çünkü irk koan, onu kendi içinde Hakkn yannda tasavvur

eder. Dolaysyla, onu yalnz brakmaz. u halde blis, hiç kukusuz

kendi nefsinde mürikti. Onun nefsinde, irk koulan eyin sureti bu-

lunmaldr. Böyiece her an, o suret sayesinde irk koanlara yardm

eder. Çünkü blis, irk özellii kendilerinden gidip Allah’ birler ve böy-

lece mutlu olurlar diye endie etmektedir.

blis, kendi nefsinde irk koulan eyin suretini korur ve onunla o

vakitte douda, batda, güneyde ve kuzeydeki (dünyann her bir tara-

fndaki) müriklerin kalplerini gözetledii gibi henüz mürik olmayan

tevhid ehlini gelecekte irke düürür. O halde blis, hiçbir zaman irk-

ten ayrlmaz. Bu nedenle Allah, onu bedbaht yapmtr. Çünkü bu nite-

lik, kendisine elik ettii vc irk koann nefsinde kalmas için çalt
bu özellik nedeniyle tevhidi bir nefes bile tasavvur edemez. Bu nitelik

onun nefsinden gitseydi, mürik nefsinde irki dile getiren kimseyi bu-

lamaz. Böyiece irk ondan gider, blis de orta tasavvur edemezdi.

Çünkü bu durumda, onun nefsinden ortan sureti kaybolmu, bu

mürikin irkten uzaklatn bilemez olmutur. Bu durum, ortan her

zaman blis’c elik ettiini gösterir. blis, Allah’a ilk irk koan olduu
gibi ayn zamanda irki ilk âdet edinen kimsedir. Bu yönüyle o, âicm-

dekilerin en bedbahtdr.

blis, Allah’n tam ihsanndan olan rahmete tamah etmitir. Bu ne-

denle öyle dedik: Adem hakknda cezalandrma, kendilerine ininizi di-

ye hitap ettiinde, blis ile ayn zamirde bir araya gelmektir. Allah, on-

lara celaline yaraan kelam ile hitap etmitir. Fakat kelamda lafzn ge-

rektirdii nitelik vardr. Çünkü lafzn sureti özel anlam gerektirir. Bu

yorum, bilginlerin deerini bilemedüderi bir yöntemdir.

(Ariflerin Hatas, Avamn Hatas)

Burada, Adem meselesini zikretmemizin nedeni, hata yapp ma-

kamlarndan dütüklerinde, bu dümenin mutlaka bedbaht olduklarn

göstermediine ALlah ehlini sndrmaktr. Onlarn düüleri, Adem’in

düüü gibi olabilir. Çünkü Allah, herhangi bir mekânda bulunmaz ve

snrlanmaz. Hal böyle ise ve Allah bu snrsz özelliinde bulunduuna
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göre, hata ilediinde veya onda horluk, utanma ve krklk meydana

geldiinde veliliin dümesi, bulunduu makamdan daha yükseine

çkmak olur. Çünkü onun yükselmesi, marifet ve hale baldr. Bazen

velinin daha önce sahip olmad Allah’a dair bilgisi ve horluk ve krk-

lk hali artabilir. te bu, daha üstün bir makama yükselmenin ta kendi-

sidir.

insan, horluunda bu makam yitirip pimanlk duymaz, hor ve k-

rk olmaz ise ve de ‘rabbinin makamndan korkmaz5
ise, böyle bir insan

bu yolun ehli deildir. Bilakis o, blis ile beraber oturandr. Hatta Ib-

lis’in hali ondan daha güzeldir. Çünkü iblis, inançszlkta kendisine itaat

eden kimseye öyle der: ‘Ben senden uzam, ben âlemlerin rabbi Allah’tan

korkarm’23*

Biz Allah ehlinden meydana gelen sürçmelerden söz ediyoruz, Al-

kil öyle buyurur: ‘Onlar yaptklarnda srar etmez™ Hz. Peygamber

de öyle buyurur; ‘Pimanlk tövbedir.’ Hâlbuki veli insan, bulunduu

makamda veya bulunduu halde ondan haz aldnda, bu durumda haz

almas onun halinden haz almadr. Çünkü Allah, kendisiyle haz aln-

maktan münezzehtir. Veli hata ileyip hali kendisine horluk ve krldk

getirdiinde, zorunlu olarak varlyla hazland hal ortadan kalkar. Bu

hal, itaat ve emre uyma halidir.

Veli, bu hali kaybettiinde, Allah’n gözünden dütüünü zanne-

der. Hâlbuki kendisinden gittiinde bu halden uzaklamtr. Çünkü o

yükselmeyi gerektiren bir hal idi. Veli, imdi horluk, pimanlk, yoksul-

luk, krldk günah itiraf, Allah karsnda edep ve O’ndan utanma

miracnda bulunur ve bu miraçta yükselir. Böylece bu kul, bu miracn

sonunda sahip olduu halden daha üstün bir hal bulur. O hali buldu-

unda ise dümediini, yükselite olduunu fark etmeden, bir üst hale

ulatm anlar.

Allah, bu durumu günahlarda kendisine kar çkmasnlar diye veli-

lerinden gizlemitir. Nitekim Allah, bedbaht yapt kimselerde de

istidrac (aldanc keramet) gizlemitir. Allah öyle buyurur: ‘Farknda

olmadklar yönden onlar artacam.’240 Onlar, Allah’n haklarnda öy-

le buyurduu kimselerdir: ‘yi yaptklarm zanneder.’211 Allah, günahna

alamak, hatasn görmek ve kitabnda ona bakmakla megul errii

mutlu kullarnda da kendisine yaknl ve inayetini gizlemitir. Bu kii,
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bu pimanln Allah katnda yükselmesini salayacandan habersizdir.

Çünkü Allah, ona tövbesini kabul etmek müjdesini vermemitir. u
halde o, günahn gerçekletiini bilir, Allah kendisini bu günah nede-

niyle cezalandrmam olsa bile, gerçekleen günahtan utanma duygusu

ve krklk onda hâkimdir. Böylelikle istidrac, iyilikte ve kötülükte mut-

lu ve bedbahtlarda meydana gelmitir.

Fas ehrinde aba giymi bir adamla karlatm. Adam frnda çal-

yordu. Ona, büyük eyhlerden biri olan Ebu’l-Abbas el-Hassâr’ sor-

dum. Çünkü n adamn eyh ile oturup kalktn ve onu sevdiini gör-

mütüm. Bana öyle dedi: ‘Sözünü ettiin kii, bir makamda bulunup

oradan dümütür. Falan makamdayd. O kadar utand ve krld ki. in-

sanlarn konumas karsmda susmas art oldu. Onunla sürekli böyle

ilaçlarla akalayorum, ilaçla ondan bu horluun hastalm gidermeye

çalyorum.’ Adam, beni yalanna oturtmutu. Oradayken bu tedavi

onun uzuvlarna yayld. Bunun üzerine gülümsedi, kalp gözünde kabu-

le dönük bir kap açld. Bununla beraber, haya duygusu kendisine elik

ediyordu.

Büyüklerin sürçmelerinin mubah snrnda kalmas gerekir. Nadir

olarak, onlardan günah meydana gelebilir. Ebû Yezid el-Bestami’ye

öyle denilmi: ‘Bir arif günah iler mi?’ Cevab da u olmu: ‘Allah’n

emri takdir edilmitir.’ Burada, onlarn günah ilemesinin Allah’n ya-

saklarna dalma gayesinden deil, kendilerinde hüküm sahibi olan kade-

re bal olduunu belirtmitir. Onlar, Allah’a hamd olsun, Allah katn-

dan veli olduklarnda bu makamda korunmulardr. u halde onlardan

bakalarnn günahlar gibi Allah’n haramlarna dalarak bir günah
o

meydana gelmez. Çünkü kalplere yazlm iman bunu engeller. Bir ks-

m, farknda olmadan günah iler, bir ksm ise, ilah bir keif nedeniyle

bilinçli olarak günah iler. Allah, kendisine o günahta takdir ettii eyi

gerçeklemeden önce bildirmitir. Böyle bir insan, iinde basiretli ve

Rabbinden bir delile sahiptir,

Bu hal, ‘Allah 'senin gelmi geçmi günahlarn balasn’2*2 ayetinde

geçen müjdeye benzer. Allah, balanan ilenmi günahlarn ona bil-

dirmitir. Balandklar için bu günahlarn onda bir hükmü ve etkisi

yoktur. Günahlarn ortaya çkma vakti geldiinde, onlara el-Gaffar ismi

elik eder. Böylece günahlar kula yerleir. el-Gaffar ise onlarn hükmü-
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nü perdeler. Bu durumda günahlar atee atlp yanmayan kimse gibidir.

Örnek olarak Hz. brahim’i verebiliriz. O atqteydi ve perde nedeniyle

atein onda bir hükmü yoktu.

Tahdirat kej makamnn sahibi olan arifin günah da böyledir: Be-

la ona gelir, hükmü ise ondan uzaktr, dolaysyla makamna etki etmez.

Bu durum, kendisi için takdir edilen eye dair bir bilgi ve kant sahibi

olmayan insana belann gelmesinden farkldr. Bu durum, onun utan-

masn, piman ve hor olmasn gerektirir. Arif ise, böyle deildir. Bu-

rada ifade etme imkanmz olmayan bir takm ilah srlar vardr.

Ariflerin bu makamdaki mertebeleri belirtip ariflerin günahlaryla

ekilci âlimler ve onlarn taklitçileri gibi sradan insanlarn günahlar

arasndaki fark izah ettikten sonra, bilmelisin ki: Bir arifin öyle söyle-

dii rivayet edilir: ‘Yayg üzerinde otur.’ Burada kastedilen kulluk yay-

gsdr. ‘Yaylmaktan salcn.’ Baka bir ifadeyle, Efendisinin tanmlam

olduu bir takm eylerle sorumlu olmas yönünden kulluk hakikatinin

verdii hükme sarl. Çünkü bu iler olmasayd onun makam Övünme,

böbürlenme ve geveklie yol açard. Nitekim bir gün, Utbetü’l-ulâm

büyüklenmi ve böbürlenmi. Bunun üzerine ona ‘üzerinde gördüü-

müz bu büyüklenme nedir, daha önce senden böyle bir ey görmemi-

tik?’ denilmi. Cevap vermi: ‘Nasl böbürlenmem ki: Benim bir Efen-

dim oldu, ben de onun kölesi oldum.’

Binaenaleyh kulu laubalilikten ve dünyada ahirette olaca gibi

davranmaktan alkoyan ey yükümlülüktür (teklif). Onlar, dünyadan

ayrlncaya kadar efendilerinin emirleriyle ilgilenir. Bir ileri kalmad-

nda ise, kulluun gerektirmi olduu serbesdik makamna yerleirler.

Bu durum ise, ancak ahirette olabilir. Çünkü yükümlülük, onlar için

dünya hayatnda her nefes sürer. O halde bu dünyada kendini brakan

herkes, brakt ölçüde Allah’a dair bilgiden eksik kalr, kendisini her-

hangi bir an brakmayann derecesine ulaamaz. Çünkü kendisini brak-

tnda, pek çok nefesi geçirmi, üzerindeki yükümlülük sorumlulu-

undan habersiz kalmtr. Bu yükümlülük, onun kendini brakmayla

ilgilenmesini engeller.

Dünya, kendini brakma yeri deildir. Kendini brakmakla beraber,

Abdülkadir el-Cîlî’yi görmez misin? Ölüm, kendisine gelip bu dünyada

birkaç nefeslik vakti kaldnda çenesini yere koymu (secdeye kapan-
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m), ,u an olduu durumun kulun bu dünyada yerine getirmesi gere-

ken hak olduunu itiraf etmitir. Bunun nedeni, Hak kendisine olayla-

rn gerçekleeceini bildirdiinde, baz vakitlerde kendisini brakmasy-

d. Talebesi Ebu’s-Suud ise b brakmadan uzak durmu, ölene kadar

her nefeste, sorumlu olduu kullua balanmtr. Ölürken halinin,

eyhi Abdülkadir gibi bakalat aktarlmamtr.

Güvenilir bir rav bize öyle aktard: ‘Onun öyle söylediini duy-

dum: Abdülkadir’in yolu, velilerin yollar içinde gariptir. Bizim yolu-

muz ise, Abdülkadir’in yolu içinde gariptir.’ Allah, onlardan raz olsun

vc bizi onlardan yararlandrsn! Allah bizi kendisine kar çkmaktan ko-

rusun. Hakkmzda bu takdir edilmise, Allah’tan onu basiret üzere i-

lemeyi bize nasip etmesini diliyoruz. Bu durumda, o günah sayesinde

derecelere yükselmek mümkün olabilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

KIRKINCI BOLUM
Olu limlerinden Tikel Bir lme Komu Olann Menzi-

linin Bilinmesi. Onun Tertibi, Srlar ve Kutuplar.

Tercüman Olduum eyi çerin Nazm

Kevnî iltnir komusu, dahi ilim’dir (metafizik)

Onu verene hakiki keif denir

O berzahlar ilminden saf deildir

Ne ulvidir ne de süfli

Onun yücelerde bir vechi vardr ki, gariptir, kesindir

Süflide de bir vechi vardr, hakikatlerle ulvidir

Onu bilen, halis melek deildir

Ya da o cinni veya insan da deildir
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Fakat varlklar birletiinde

Kazanlm bir ekil sana görünür, kevnî olarak

Artk istediini söyle: Asl onu kabul eder

Onu görmezsin: O göz için görülürdür

O ne mahkûm, ne de hâkimdir

Ne görünmezdir ne de duyulur

Onun aydnl cihetlerin sdrmasndan münezzehtir

Ne douludur, ne de hatl

Zatn gözden gizleyen münezzehtir

Ondan bir örnek ise bitiik olarak bize sirayet eder

Gördüümüzde onu görürüz, onun ayn deildir

Fakat o, sahih hayalûkeiftir

Her surette gözün görüüne tecelli etti

te ‘misali’ derken hastetiim budur

(Harikulade: Mucizeler, Kerametler vc Sihir)

Allah sana Ruhu’l-kuds ile yardm etsin, bilmelisin ki: Bu menzil,

celal ve cemal menziline komu olan yetkinlik menzilidir. Yetkinlik

menzili, en yüce menzillerden olduu gibi, onda konaklayan kimse de

en yetkin kiidir.

Bilmelisin ki: Âdetin almas üç ekildedir: Birincisi, alglan

âdette kendisiyle ilikili bir kuvvete göründüü tarzyla göze veya bir

güce dönen ksmdr. Hâlbuki gerçekte o ey, söz konusu kuvvetin alg-

ladndan farkldr. Örnek olarak
‘
sihrin etkisinden, onlarn kotuunu

zannetti
’243

ayetini verebiliriz. Bu ksm, beer gücünün altndadr ve o

da iki ksma ayrlr. Bir ksm, nefsi kuvvete döner, bir ksm ise, isimle-

rin özelliklerine döner. nsan, bu isimleri telaffuz ettiinde, bu suretler

görenin gözünde veya kulanda hayal olarak ortaya çkar. Gerçekte ise,

yani duyulur düzlemde ise, görülen ve duyulan herhangi bir suret yok-

tur. O, sadece sihirbazn eylemidir. Sihirbaz, gözlerde ve kulaklarda

meydana gelenlerin gerçekte var olmadn bilir. Nefsi kuvvetten ibaret

olan dier ksm ise, gözün gördüü veya herhangi bir idrakin alglad
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isimlerin özelllderinden meydana gelen bir eyin nefsi kuvvetten mey-

dana gelmesidir.

lcisinin arasndaki fark udur: simler yoluyla bir ey yapan kii

yani sihirbaz, görünürde bir ey olmadn bilir. Sihirbazn, sadece

orada bulunanlarn hayali üzerinde bir otoritesi vardr. Böylelikle gö-

renlerin gözlerini çekip alr. Bu durumda çii, uykusunda rüya gören

gibi, algladnn dnda bir ey bulunmad halde hayalinde suretler

görür.

Nefsi kuvvete ait olan dier ksma gelince, bunu yapanlarn bir

ksm, dta bir ey bulunmadn bilir. Bir lasn ise, bunu bilmez ve

iin, gördüü gibi olduuna inanr.

Ebû Abdullah es-Sülemî Makâmâtü’l-EvHya adl kitabnn keramet-

ler bölümünde Uleym cl-Esved'dcn -ki tasavvuf ehlinin büyükierinden-

di- öyle bir olay aktarr: Salih kimselerden biriyle bir hadise yaam.
Bu hadise Uleym el-Esved mescitte bulunan mermer bir sütuna vurma-

sna neden olmu. Bir anda mermer sütun akma dönümü, adam onu

altn olarak görmü. arm ve kendisine öyle demi: ‘Be adam! Ha-

kikatler deimez. Sen, Rabbin karsndaki hakikatin nedeniyle onu

böyle görüyorsun. Gerçekte durum böyle deildir.’ eyler hakknda

bilgisi olmayan kimseye göre eyhin ifadesinden anlald kadaryla,

altn olarak görülen ey gerçekte tat. Sümnun altn olarak görülmesi,

görenin düz baknda gerçekleen bir durumdur. Ayn adam, (hali de-

itiinde) tekrar daha önceki gibi sütunu ta olarak görmütür.

Allah, Hz. Musa’nn asas hakknda öyle buyurur:
c

Elindeki nedir

ey Musa? Asamdr'2*4
der. Sonra ‘Onu yere at, ey Musa,’ diye buyurur, o da

atar. Bir de ne gürsün, asa bir ydan olmu sürünüyor
’245 Musa (as.) ondan

korktuunda -ki insanlarn ylandan korkmas ylann insana verdii za-

rar nedeniyle doaldr- ondan kaçm ve Musa Allah’n bu iteki mura-

dn anlayamamtr. Anlasayd, korkmazd. Bunun üzerine Allah öyle

buyurur:
‘Onu tut ve korkma. Biz onu önceki haline döndüreceiz.’246 Yani,

daha önceki gibi asa olacak veya sen onu yine asa göreceksin. Ayet yo-

ruma açktr. Çünkü ‘onu ilk haline döndüreceiz’ ayetinde geçen za-

mir, Hz. Musa’nn gözünde ylan olarak görünen halinde asa deil ise,

zamir dönecek yer bulamaz. Sana iyilik edip sonra kötülük yapan biri

bir hediye gönderdiinde, ona öyle dersin: ‘Bana kar tavrn deiti,
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sen bana iyilik yapan deildin.’ Hâlbuki her iki durumda da onun ayn

kii olduu bilinir. Buna ramen ona öyle denilir: ‘Senin karnda daha

önce iyilik yapt ilk haline döndü. eklinde ise deimez. Fakat senin

karnda Fiili deiir.’

Allah, bun sihirbazlarn kendisine böyle bir ey gösterecei ilmin-

de belirlenmi olduu için Musa’y konuya altrmak maksadyla öne

almtr. Bu sayede Musa, iplerini ve asalarn yere atp gerçekleen si-

hirden ürkmesin ve korkmasn diye bu konuda bir bilgi sahibi olmu-

tur. ‘Musa’ya, onlar kouyor gibi göründü.’ Allah Musa’ya öyle der:

‘Onlarn bu sihirlerini gördüünde sakn korkma.’ Böylece onun korku-

sunu gidermitir.

Allah’n bize Kuran’da anlattna göre, sihirbazlarn sihirleri ger-

çekleip vadi onlarn att ip ve asalaryla dolduunda, Musa kendine

doru koan ylanlar olarak onlar görmü ve içinde bir korku duymu.

Bu durumdaki korkusu, ilk durumdaki korkusu gibi deildi. Çünkü bi-

rinci korku ylandan kaynaklanmt. ‘Geri kaçt ve takip etmedi.’ Ta ki

Allah kendisine onun ylan olmadn bildirdi. Sihirbazlarn seyircileri

etkileri altna almalarn salayan dier korku ise, sihirbazlarn kantla

kendisine baskn gelmemesi içindi. Böylelikle insanlarda i belirsizle-

miti. Bu nedenle Allah Hz. Musa’ya ‘Korkma
,
ustun gelecek olan kesin-

likle sensin
247 demitir.

Sihirbazlar, Musa’nn gördüünden korktuunu fark edince, kor-

kunun sebebini anlamamt. Musa neden korkmutu? Böylece Mu-

sa’nn sihir sanat hakknda bilgisi olmadn anlamlard. Çünkü si-

hirbaz, sihrin dta bir gerçekliinin olmadn bildii için, bir sihirba-

zn yaptndan korkmaz. Allah ise, ona asasm atmasn emretmi ve

asasnn ‘onlarn yaptklar ii yalayp yutacan’ bildirmitir.

Hz. Musa asasn yere attnda, asa bir ylan haline gelmi ve bü-

tün sihirbazlar bu esnada Musa’nn yaptnn kendilerini imana davet

ertii Allah katndan olan bilinmeyen bir i olduunu anlamt. Musa

sihir hakknda bir bilgiye sahip deildi. Ardndan bu ylan (Musa’nn

asas) asa ve ipleri, yani vadide bulunan ylan suretlerini yutmaya ko-

yulmu, ipler ve asalar olduu gibi görünmeye balamt. Çünkü Allah,

‘yaptklarn yutsun
’248 demitir. Onlar asa ve ipleri sadece bakanlarn
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gözlerinde ylan sürerleri yapmt. te Musa’nn asasnn yuttuu, su-

retlerdi.

Burada dikkatini çektiimiz eyin farkna var! Mütessirler, Allah’n

bildirdii ite bu idrakten habersiz kalmtr. Allah,
conlarn asalarn ve

iplerini yutar’ dememitir. Sihirbazlara göre mucize, Musa’nn korkma-

s ve ip ve asalardan ylan suretlerinin alnmasyd. Böylece Musa’nn

getirdii eyin Allah katndan olduunu anlamlardr. Böylelikle Mu-

sa’nn kendilerinden farkl olarak getirdii eye iman etmi, bu mucize

gerçekletiinde secdeye kapanp ‘âlemlerin Rabbinc iman ettik, Mu-

sa’nn ve Harun’un Rabbie’ demilerdir.
‘Harun ve Musa'nn rabbi

”49

diyerek belirsizlii gidermilerdir. Çünkü ‘âlemlerin (rabbi)’ demekle ye-

tinselerdi. Firavun daha önce ‘Ben âlemlerin rabbiyim’ dedii için, ‘sa-

dece bana ilgi gösterin’ diyebilirdi. Sihirbazlar ise ‘Musa’nn ve Ha-

run’un rabbi’, baka bir ifadeyle ‘Musa ve Harun'un çard rab’ ifade-

sini eklemi ve belirsizlik ortadan kalkmtr. Firavun ise, onlar

azaplandrmakla tehdit etmi, onlar ise, dünya azabm ahiret azabna

yelemitir. Onlarn sözlerinm bir ksm, Allah’n bize anlattdr.

Avam, Hz. Musa’mn getirdii eyi sihirbazlarn getirmi olduu

eyle ayn saymtr. Avama göre Musa’mn getirdii, sihirbazlarnkin-

den daha güçlüydü ve Musa’nn ylan olan asasnn dier ylan görüntü-

lerini yutmasnn gösterdii kadaryla Musa sihri daha iyi biliyordu.

Bunun üzerine öyle demiler: ‘Musa’nn yapt büyük bir sihirdir.’ Si-

hirbazlara göre Musa’nn mucizesi, sadece onun korkmas, iplerden ve

asalardan özellikle ylanlarn suretlerini almasyd. Çünkü böyle bir ey,

ilk bakta Musa’dan meydana gelen korku nedeniyle, nefsin gücü ve

isimlerin özelliklerinin dndadr. Fiil ise, Allah’tan gelmitir.

Sihirbazlar asa ve ipleri ylan eklinde göstermekle görenlerin göz-

lerini artnca, Allah onlara bildikleri iten yaklamak istemitir. Nite-

kim Allah öyle buyurur:
‘

Onlarn yapt artmayla kendilerini art-

tk n50 Çünkü Allah, ilerde ilikileri gözetir. Böylece asay insanlarn

genelinin gözünde sihirbazlarn asalarnn ylan olmas gibi ylan yap-

m, sihirbazlar da Musa'nn korkmasn göstermekle artmtr. Böy-

lece onlar, Musa'nn ylandan korktuunu zannetmitir. Hâlbuki Masa,

gerçekte ylanlardan korkmuyordu. Nitekim bu durum, kendisine ‘onu

eline al ve korkma 5251
diye emrettiinde, Allah tarafndan birinci Fiilde
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daha önce gerçeklemiti. Böylece Allah, onu ylanlardan korkmaktan

men etmi, bunun onun adna bir mucize olduunu bildirmitir. Mu-

sa’nn ikinci korkusu, delil ve üphe karmasn diye, insanlara karyd.

Hâlbuki sihirbazlar, onun ylanlardan korktuunu zannetmi, onlar in-

sanlar arttklar gibi Allah da Musa’nn korkmasyla sihirbazlar a-

rtmt.

Bu durum, ilikileri gözetmede iin zirvesidir. Çünkü sihirbazlar,

Musa’nn korkusunun kantla baskn gelmekten kaynaklandn anlasa-

lard, imana komazlard. Sonra, Musa’nn ylan dierlerini yutmu,

onlarn ylanlarndan ise yutma veya herhangi bir etki meydana gelme-

mitir. Çünkü onlar gerçekte ip ve asayd.

Bu bölümde zikrettiimiz bu menzil, doa ilimlerinden tikel bir

ilme komudur. Bu tikel ilim, mucizeler ilmidir. Çünkü o, nefsin bir

kuvveti veya isimlerin özelliklerinden meydana gelmi deildir. Çünkü

asann ylan haline gelmesi Musa’nn himmeti veya ona verilen isimlerin

gücünden kaynaklansayd, Musa ‘geriye dönüp kaçmazd.’ Buradan*

araclyla mucizelerin gerçekletii kimsenin bilmedii Haldun ilmin-

de bulunan b-az durumlar olduunu anladk. Bu menzil, bir hile olma-

ynda peygamberlerin getirmi olduu eye komudur. Fakat onlar,

peygamberlerin mucizeleri gibi deildir. Çünkü peygamberlerin getir-

dikleri mucizeler hakknda bilgileri yoktur. Bunlar, velilerin himmetleri

veya nefislerinin gücü veya doruluklar sayesinde ortaya çkar. Bunlar-

dan hangisini istersen söyleyebilirsin. Bu nedenle onlara keramet denil-

mi, mucize veya sihir diye isimlendirilmemilcrdir.

Çünkü mucize, ya engellenerek veya -nefsin gücünün olmay ve

isimlerin özelliklerinin dnda kalmasndan dolay- insanm gücünün ye-

tecei bir ey olmamas nedeniyle, yaratklarn benzerini yerine getir-

mekten aciz kald ey demektir. Mucizeler, peygamberlerin ellerinde

ortaya çkar. Sihir ise, gerçekte doru olmad halde, içinde doruya
dönük bir yön bulunan eydir. Kelime, zamanla ilgili seher (vakti) ke-

limesinden türetilmitir. Seher, k ve karanln karm demektir.

Baka bir ifadeyle seher, kendisine sabah aydnl kart için, ne ge-

cedir ne de günein gözlere vurmad için gündüzdür. Sihir deni-

len ey dc böyledir. Sihir, ne mudaka geçersiz saylp yok olan bir ey-

dir. Çünkü göz belirli bir durumu alglamtr ve bunda kuku yoktur.
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Ayn zamanda sihir, srf gerçeklik de deildir. Böyle olsayd, dta varl-

olurdu. Çünkü gözün tank olduu ve görenin zannettii gibi sihrin

kendiliinde varl yoktur.

Velilerin kerameder ise, sihir kabilinden eyler deildir. Çünkü ke-

rametlerin kendiliklerinde varlksa! bir gerçeklikleri vardr. Fakat onlar,

mucize de deildir. Çünkü keramet (mucizenin peygamberin bilgisinin

ve himmet gücünün dnda gerçekletiini hesaba katarsak), bilgi ve

himmet gücüne dayanarak meydana gelir.

Sülemî’nin aktard Uleymin ‘Rabbin olan hakikatin nedeniyle

sen altn görürsün, gerçekte hakikatler bakalamaz’ demesine gelince,

bunun anlam udur: Uleym, adamn gördüü eyin gözünde büyüdü-

ünü anlaynca, kendisine öyle demi: ‘Kendini bilmen, gördüünden

daha deerlidir. O bilgiyle nitelen. Çünkü kendini bilmen, sütunun

gerçekte altn olmasndan daha kymetlidir.’ Böylecc ona hakikatlerin

deimeyeceini öretmitir. Gerçekte söyledii dorudur. Baka bir

ifadeyle ta olan bir ey altna dönümez. Çünkü talk hakikatini bu

cevher kabul etmitir. Nitekim cisim scakl kabul etmi ve ona scak

denilmi. Allah, bu cevhere altn sureti giydirmek isteyince, ta suretini

ondan çkarm, altn suretini giydirmitir. Böylece cevher veya cisim,

scak cisimden scaklk soyutlanarak soukluk giydirilip souk hale gel-

dii gibi, ta ve altn olarak ortaya çkmtr. Bu örnekte scaklk souk-

lua dönümemitir. Souk cisim, bizzat scak olan eydir. u halde

gerçekler deimemitir.

Uleym’in öyküsü de böyledir: Kendisine dokunulduunda altn su-

retini kabul eden cevher, daha önce ta suretini kabul etmi cevherdir.

O cevher, bizzat bu cevherdir. u halde ne ta altna dönümü ne de

altn taa dönümütür. Nitekim maddesel cevher, su suretini kabul et-

mi, ona su denilmitir. Suyu kaba koyup bullara dönüünceye kadar

atete' kaynatldnda, bu durumda su suretinin kesin olarak ondan git-

tiini ve bular suretini kabul ettiini anlarsn. Böylccc o, en büyük un-

suruna yükselmek ister. Niteldin su sureti kendisinde bulunduunda

ise, en büyük unsurunu talep edip aaya düer.

te bu, velilere özgü olan ve mucize ilmine bitiik himmetle ilgili

‘kukusuz hakikatler bakalamaz’ anlamndaki Uleym’in sözünün an-

lamdr.
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Uleym’in, ‘rabbin karsnda senii hakikatin nedeniyle’ ifadesine

gelince, yani hakikatini örendiinde kendini zayf, ölü, aciz ve bu cev-

her gibi varl olmayan mutlak bir kul olarak bulursun. Bu cevher, su-

retleri giymedii sürece, onun varlkta bir görüntüsü ortaya çkmaz. -
te bu kul, ilahi isimlerin suretlerini giyer, onlar sayesinded varl or-

taya çkar. Giydii ilk elbise ise varlktr. Böylece var olan bir ey olarak

ortaya çkar ve varllt oluu yönünden varln kabul ettii her eyi ka-

bul eder. Bu balamda, Hakkn ona giydirdii bütün ilahi isimleri ka-

bul eder. Bu esnada el-Hay, el-Kâdir, el-Âlim, el-Mürîd, es-Semî’, el-

Basîr, el-Mütekellim, e-ekûr, er-Rahîm, el-Hâlk, el-Musavvir ve di-

er bütün isimlerle nitelenir. Nitekim bu cisim de ta, altn, gümü,

kurun, su vc hava ile nitelenir. Bu nitelikler, var olmakla birlikte, ci-

simlik hakikati hiç birinden ayrlmaz. Ayn ekilde, bu ilahi isimler ken-

disinde bulunmakla beraber, insandan da bir kul olmas ayrlmaz.

te bu Ulevm’in,
c

rabbin karsndaki hakikatin’, yani ‘hakikatinin

rabbinle irtibat’ deyiinin anlamdr. Böylece, onda ortaya çkan ilahi

bir suretten yoksun kalmaz. Bu cisim dc, kendisinde ortaya çkan suret-

ten yoksun deildir. Sen, ilahi isimlerle halden hale girip her surete gö-

re dier isimden farkl bir isim aldn gibi, kendisi nedeniyle deil, ni-

telik nedeniyle bu cevhere de ta veya altn ad verilir.

Geçen ifadelerimizde, âdetin almasndaki üç ksm açklam ol-

duk: Bu üç ksm, mucizeler, kerametler ve sihirdi. Bunlarn dnda
âdetin almasnn baka bir tarz yoktur. Kerametler ile himmet gücün-

den meydana gelen eyi kastediyorum, yoksa o ahs için meydana ge-

len ilahi yaknl kastetmiyorum. Çünkü o, bir aldatma ve tuzak olarak

da meydana gelebilir. Genellikle olduu için, ona keramet dedim. Onda

tuzak ise son derece azdr.

te bu menzil, peygamberlerin mucizelerine bitiiktir. O, doa
ilimlerinden tikel bir ilimdir ve sihre yakn deildir. Çünkü velinin ke-

rameti ve âdeti amas, peygambere uymak ve sünnetine göre yaamak-

la meydana gelir. Dolaysyla keramet, adeta o peygamberin mucizesin-

dendir. Çünkü peygambere uymakla, uyma gerçekletii için kerametler

ortaya çkm, bu nedenle ona bitimitir.

Bu menzilin kutuplar, kendi himmetinin dnda üzerinde âdetin

almasnn gözüktüü her velidir. Böylece himmeti vastasyla âdetin
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almasnn kendisinden ortaya çkt kimseden peygamberlie daha

yakn olur. Peygamberler ise, asllar üzere, kullardr. Bu menzilin ku-

tuplan da öyledir. Hallerin peygamberlerin hallerine yaklat ölçüde,

kullukta daha salam bulunursun ve senin lehinde kant ortaya çkar,

eytann üzerinde bir otoritesi olmaz. Nitekim Allah öyle buyurur:

‘Kullarmn üzerinde bir otoriten yoktur.'
2™ Baka bir ayette ise

ceytan
,

önünden ve ardndan insana gelir’
2™ eytann peygamberlerde hiçbir et-

kisi olmad gibi onlara yakn olanlara da bir etkisi yoktur.

Bu müahede mertebesini gördüümde, öyle balayan bir kaside

okudum:

Bir gece melekler kalbime tenezzül etti

Bir gerdanlk gibi onun etrafnda döndüler

Lanetlinin aktarmasndan saknmak için
;

gördüünde.

Gayb ilimlerinin kalbe indiini

te bu bizim gibilerde Allah’n korumasdr

Onun peygamberleri korumas ise hiç kukusuzdur

Kasidenin tamam, elinizdeki kitabn üç yüz otuzuncu bölümünün

banda zikredilmitir.

(Bedenlerin Ruhlamas ve Ruhlarn Bedenlemesi)

Bu bölümün srian, âdetin almas mertebelerinden zikrettii-

mizdir. Ontlaki srlara gelince, bunlar görünmede insann ruhanilere

katlmas, surette ruhanilerin insana katlmas, onlardan bir suretin ken-

disiyle göründükleri surete benzemesidir. Allah öyle buyurur:
cOna ya-

kkl bir adam suretinde görünmütür 5254 Böylece Cebrail, bir ruh oldu-

u gibi, o da ruh diye isimlendirilmitir. Bu nedenle Cebrail gibi ölüleri

diriltmitir. bn Abbas öyle der: ‘Cebrail, yeryüzünün hangi parçasna

dokunursa dokunsun, o parça hayat bulur.’ Bu nedenle Samiri, Musa’ya

geliinde tand Cebrail’in ayale izinden bir tutam almt. Sâmiri,

Cebrail’in bast yerin ve dokunduu eylerin canlanacam biliyordu.

Böylece peygamberin izinden bir tutam alm, onu yapm olduu bu-

zaya atm, böylece buza canlanm. Bu durum, eytann Sâmiri’nin

nefsine aktard bir bilgiydi. Çünkü eytan, ruhlarn konumunu bili-
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yordu. Böylece Sâmiri, içinde bu gücü bulmu, onun blis’in ilkas ol-

duunu anlamam ve .öyle demi: ‘ite nefsim bunu bana böyle süslemi-

tir
'255 blis ise, içinde Allah’a ortak koma inanc bulunduu için,

Sâmiri’yi saptrma hrsndan yapmtr.

Böylelikle Hz. sa, mana, isim ve görünür surette Cebrail’in sure-

tinde ortaya çkm, insan ruhaniye katm, ruhani ayn mertebede

beer suretine katlmtr.

Bu bölümde bu kadar yeterlidir. Çünkü bu bölüm geni konular

içerir. Hz. Meryem, Asiye ve peygamberlerin hakikatleriyle ilgili geni

konulan ele almak gerekir. Çünkü bu, yetkinlik menzilidir. Onu elde

eden kimse, türünün oullarnn efendisi olur, celal ve cemal sahibi kar-

snda hükümran olarak ortaya çkar. Bu makam, Ebû Yezid el-

Bestam ve Efrad’n makamlarndan biridir.

Allah hakla söyler ve doruya ulatrr.





DÖRDÜNCÜ SFR





FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN
YRMKNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

KIRKBRNC BÖLÜM
Gece Ehlinin Bilinmesi, Tabakalarmn Farkll, Mer-

tebelerindeki Farkllama. Kutuplarnn Srlar.

Dikkat ediniz, gece ehli tenezzül ehlidir

Miraçlar ehli ve intikal ehli olduklar kadar

Niceleri himmet ile makama yükselir

Niceleri aalara katlmak için iner

Yaklamak ve sarkmak hükmüyle; o ikisi

Terakki ve alglamann varhndandr

Onlar hakknda ‘en hayrl topluluk’ dersen

Haklsn; kukusuz en cömert menzile yerlemilerdir

Onlar hakknda ‘fitnenin en kötüsü’ dersen

Haklsn; ne velidirler ne peygamber

Onlar, onlar deildir; ne onlar ne de bakalardr

Fakat onlar bir barnakta konaklarlar.

Bir yönden görünen bir yönden görünmeyen yüce bir koruda.

Yalarda, güney ve kuzey arasnda
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Her birisi hararm bir imamdr

Sabahladklarnda ise düünceyle arzulara erenler

Bak onlarndr, bakas hükmünü bilmez

Her (açtaki güç de onlara aittir

(Gece ve Gayb)

Allah, kendisinden bir ruh ile sana yardm etsin, bilmelisin ki: Al-

lah, kendisi için gayb neyse ehli için geceyi öyle yapmtr. nsan, gayb

(bilinmezlik âlemi) perdesi nedeniyle Allah’n yaratklarndaki fiilim gö-

remedii gibi Allah’n bakalarnn üzerine çektii gece karanl perde-

siyle de hiç kimse gece ehlinin ibadetlerinde Allah karsndaki fiilimi gö-

remez. Onlar, Allah için en hayrl topluluk ilçen, kendi adlarna en kötü

kimselerdir. Onlar, peygamberlik kapsnn kapand hükme

baland için, teri’ (bakasn balayc hüküm getiren) peygamberi

deillerdir. Onlarn yannda içlerinden kimseye veli denmez. Çünkü bu

isimle, Allah ismi arasnda ortaklk anlam vardr. Bu nedenle onlara

‘evliya
5

denilir. Onlar, müjdelenmi olsalar bile bunu söylemezler.

Allah, geceyi ehlinin kuand bir elbise yapt. Bu elbise, onlar

bakalarnn gözlerinden gizler. Onlar,' gecenin yalnzlnda Mauklar

ile vakit geçirir: Hiç kimse görmeden Rablcrine yakarrlar. Allah, gece

ehli rahat etsin diye onlar gözetleyebileceklerin gözünde uykuyu perde

yapmtr. Ayn zamanda, uyku insanlar için doal bir rahatlktr. nsan-

lar, uyuduunda bu kimseler Rableri ile rahata erer ve kendisinden is-

tedikleri tövbenin kabulü, duaya olumlu karlk verme ve günahn ba-

lanmas gibi ilerde duyusal ve manevi olarak O’nunla ba baa kalr-

lar. O halde, insanlarn uyumas gece ehli için bir rahatlktr.

Allah geceleyin olar için yakn göe iner. Bu esnada Allah ile ara-

larnda herhangi bir felekî perde kalmaz. Allah’n onlara inmesi, kendi-

lerine bir rahmettir. Allah, bir rivayette belirtildii gibi, yakn gökten

onlara tecelli eder vc öyle der: ‘Beni sevdiini iddia edip gece oldu-

unda uyuyan kimse yalancdr! Bütün aklar sevdikleriyle yalnz kal-

mak istemez mi? te ben kullarma tecelli ettim. Dua eden yok mu?

Duasn kabul edeyim. Tövbe eden yok mu? Tövbesini kabul edeyim.

Balanmak isteyen yok mu? Onu balayaym. 5
Fecir douncaya ka-

dar böyle devam eder.
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1

Gece ehli, bu yalnzlk ve zaviyelerindeki bu gece sohbetinde o

hazz elde eden kimselerdir. Onlar, Allah’n kelamn okuyarak ayakta

duranlar, kelamnda kendilerine söyledii eye kulaklarn açanlardr.

Allah, ‘ev insanlar’ dediinde kulak verir ve ‘biziz o insanlar, Katibimiz!

Bu hitabnda bizden ne istiyorsun’ derler. Allah, onlara kendi dilleri

üzere indirmi olduu kelamn okuyarak,
‘
Rabbinizden korkunuz, kya-

metin sarsnts büyük bir olaydr’256 der.

Allah, tekrar ‘ey insanlar!’ diye nida eder. Onlar, ‘buyur Rabbimiz’

der. Rab de onlara, ‘si^in için yeri döek, göü bina yapan Rabbinizden

korkunuz O gökten bir su indirmi, onunla meyveleri szn için rzk olarak

ortaya çkarmtr. Allah'a bile bile ortak komayn’257 diye buyurur. öyle

karlk verirler: ‘Ey rabbimiz, sen bize hitap ettin, biz de seni duyduk.

Sen bize anlattn, biz de anladk. Ey rabbimiz! Bizi baarya erdir ve bi-

ze bizden istediin ibadet ve senden korkma gibi amelleri yapma frsat

ver! Çünkü sen olmakszn bizim gücümüz kuvvetimiz yoktur. Biz kim

oluyoruz da. Sen yüce mertebenden inip bize nida ediyor ve bizden bir

ey istiyorsun?

(Allah öyle der) ‘Ey insanlar!’ Onlar karlk verir: ‘Buyur.’
‘Kuku-

suz Allah’n vaadi gerçektir. Dünya hayat sizi aldatmasn.’
2™ Bunun üzeri-

ne öyle derler: ‘Ey rabbimiz! Bize duyurdun, biz de duyduk, bize bil-

dirdin biz de örendik. Bizleri koru ve merhamet eyle. Yardm edilen

kii, senin yardm ettiin; desteklenen, senin desteklediin; baarszla

urayan ise senin baarszla urattn kimsedir.’

(Allah öyle der) ‘Ey insan!’ Bunun üzerine içlerinden biri öyle

der: ‘Buyur, ey Rabbim!’ ‘Seni cömert Rabbine kar kkrtan nedir?’
259

(nsan öyle karlk verir) ‘Senin cömertliin, ey Rabbim.’ Allah öyle

der: ‘Doru söyledin.’

(Adlah öyle der)
c
Ey iman edenler!’

260 Onlar, karlk verir: ‘Buyur,

ey rabbimiz!’ ‘Allah’tan gerektii gibi korkunuz
1

‘Allah’tan korkunuz ve

yumuak söz söyleyiniz’
262 öyle derler: ‘Bize söylettiinden baka ne sö-

zümüz olabilir ki? Sen olmakszn, hangi yaratlmn bir gücü ve kuv-

veti vardr ki? Konumamz sem zikretmek, sözümüzü ise kitabn

okumak yap!’

(Allah öyle der) ‘Ey iman edenler!’ Onlar ‘buyur, rabbimiz!’ der-

ler. ‘Siz kendinize baknz. Doru yolda iseniz, saptan kimse, size zarar ve-
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remez

d

26* öyle derler: ‘Rabbmz! Onu saa inanmann mahalli yapt-

nda, bizi kendi nefislerimiz ile arttn. öyle buyurdun: ‘Ve nefisleri-

nizde (sizin için ayetler yaratt), görmez misiniz?’™ Baka bir ayette bu-

yurdun ki:
‘

Onlara ayetlerimizi ufuklarda ve nefislerde göstereceiz Böyle-

ce onun hak olduu ortaya çkacak 7265 Ayeüer, sadece gösterdikleri ey
nedeniyle amaçlanr. Onlarn gösterdii ise sensin. Bu durumda sen,

‘kendinize balemiz’ derken, adeta ‘bize balann, bize kar azimli ve

candan istekli olun
1 demi gibisin. Ardndan öyle dedin: ‘Saptan kim-

se size zarar vermez.’2 '* Kastedilen, Halclc düünce gücüyle talep edip

teorik düüncesinin ve aklnn hükmüne sokmak isteyerek aran ve te-

lef olan kimsedir. ‘Siz doru yolda olduunuz zaman.
1 Doru yolda

olmanz. Hakkn kitabnda ve peygamberinin diliyle Allah’tan örendi-

iniz eylerden kaynaklanr. Böylece nefsimi size nitelediim tarzda be-

ni örenmi olursunuz. Bu durumda siz, beni ancak benim vastamla

örenmi olursunuz, bu nedenle de saptmazsnz. Böylece benim reh-

berliim ve yaknlm, dosdoru yolumuzda yürümenizi salayan bir

- nur haline gelir.

Fecir sökünceye kadar, namazda okuduklar her ayette ve Allah’

zikrettikleri her zikirde gece ehlinin Allah karsndaki davranlar böy-

le sürer.

Gece ehlinden biri olan Muhammed b. Abdulcabbar en-NifFeri

öyle der: ‘Hale beni bilgi duranda durdurdu.’ Ardndan, Haldun bu

durakta kendisine söyledii eyleri zikreder. Bunlar arasnda u vardr:

‘Ey kulum! Gece bana aittir, okunan Kur’an’a ait deildir. Gece (bana)

hamd etmeye ve övgüye deil, bana aittir.’

Allah öyle buyurur:
‘Gündüz senin uzun meguliyetin vardr 1267 Ge-

ceyi gerçekte benim olduu gibi sen de bana tahsis et. Çünkü ben gece

inerim. Gündüz ilerinle ilgilenirken seni görmüyorum. Gece olup seni

arayp sana indiimde ise, seni dinlenmek için uyuyor bulurum. Dünya

hayatnda ise, sadece gece ve gündüz vardr. Seni gündüz bulamadm.

Onu sana brakm ve gündüz sana inmemitim. Gündüzü sana teslim

etmitim. Geceyi ise benim yaptun. Böylece sana hitap etmek, seninle

konumak ve ihtiyaçlarm gidermek için gece sana indim. Yine seni

uyur buldum. Beni sevdiini iddia edip benim katm tercih cttiüi
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söylemene ramen, bana kar edepsizlik yaptn! Artk, önümde ayaa

kaile ve benden iste ki, istediin eyi sana vereyim.

(Geceleyin) Ben seni Kur’an oku diye (kalkman) istemedim ki,

onun anlamlaryla ilgileniyorsun. Kur’an’n anlamlar seni benden ay-

rr. Bir ayet, seni cennetime ve orada velilerime hazrladm eylere gö-

türür. Peki, sen cibinliklerdeki hurilerle cennetimdeyken ben nerede

kaldm! cOnlar inci ve mercana benzer.’
26* "Onlar, minderleri ibriimden

olan sedirlere yaslanr.’
269

"Tatl ve ho bir su içirilir onlara.’
270 Bir ayet seni

meleklerin karsnda durdurur. Onlar her kapdan sana gelir ve ‘sabr-

nza karlk size selam olsun!’ "Ne güzel yerdir buras!’
271

derler. Baka

bir ayet ise, sana cehennemi bildirir. Cehennemde bana isyan eden ve

irk koalara hazrladm eyleri görürsün. (Bu gibi insanlar) "Zehir ve

kaynam su içindedir, ne souk ve ne de rahatlatc.’
272 "Hayr! Onlar

hutame’ye atlr. Sen onu nereden bileceksin? Kalplere ulaan Allah’n yakc

atei. O ate onlara musallat olmutur.’273"Uzatlm direkler içinde.’
27*

Ey kulum! Sen bu ayeti okuyup düünce ve himmetinle bazen

cennette, bazen de cehennemdeyken ben neredeyim? Baka bir ayet

okur ve o ayet seni u ayette bildirilen Karia’ya götürür: "Karia’nn ne

olduunu nereden bileceksin? 0 gün insanlar saçlm çekirgeler gibidir.

Dalar hallaç pamuu gibi atlr.’
273 (Bu hali anlatan baka bir ayet ise u-

dur) ‘Onu gördükleri gün hamile her kadn tadn düürür nsanlar

sarho görürsün, hâlbuki sarho deillerdir. Allah’n azab çok iddetlidir.’
276

Baka bir ayette ise unu görürsün: "O 'gün kii kardeinden, annesinden,

babasndan, einden ve olundan kaçar. Herkesin o gün kendisini ilgilendiren

bir ii vardr’177

O gün Ar’ ‘sekiz melein tadn görürsün5
ve o gün ‘Rablerine

arz olunurlar’. Gece bana ait iken, (sen Kuran okurken bütün bunlar

düündüün halde) ben nerede kaldm? Ey kulum! Gündüz senin ile-

rin vardr. Gecede ise, Kur’an okumann sana verdii cennet, cehennem

ve (amellerin) sunumu vardr. Sen ise, ahiret-dünya-berzah arasmda gi-

dip gelirsin. Binaenaleyh sadece benimle kalmak için ayrdn vakti de

kendine ayrm oldun. Ey kulum! Gece benimdir, övgü ve sena için

deildir.

Sen "Onlar, Allah’n nimet verdii peygamberler, dorular, ehitler ve

salihler ile beraberdir

’

m
ayetini okursun. Böylece okurken onlar görür-
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sün ve makamlarm, hallerini ve "mümin erkek ve kadnlara, ibadet eden

kadn ve erkeklere, doru sözlü erkek ve kadnlara, sabreden erkek ve kadn-

lara, ürperen erkek ve kadnlara, sadaka veren erkek ve kadnlara, oruç tu-

tan erkek ve kadnlara’27'' verdiim eyleri düünürsün. Böylece kitabm-

da övdüüm her grup karsnda övgü ve hamd ederek durursun. Peki

(sen bunu yaparken) ben nerede kaldm? Hani benimle ba baa kala-

caktn?

Muhakkik- ariften baka hiç kimse beni bilememi, "gece benimdir’

sözümün deerim kavramam ve sana niçin gece indiimi anlayama-

mtr. Böyle bir arifle, bir kardei karlatnda kendisine öyle der:

"Kardeim! Rabbile ba baa kaldnda beni hatrla (bana dua et)’

der. Söz konusu arif kul öyle yant verir: "Seni hatrlarsam, O’nunla

yalnz kalamam ki?’ Böyle bir arif, benim gece yakn göe inmemin de-

erini, niçin indiimi ve kimi istediimi anlayabilir. Ben de kitabm

kendi diliyle ona okurum, o da dinler. te benim gece sohbetim budr.

O kul ise, benim kelammdan haz alr. Kul Kuran’n anlamlaryla snrl

kaldnda ise, fikri ve düüncesiyle benden uzaklamtr.

Yapmas gereken ey, bana kulak vermek, kulan benim sözümü

(dinlemek üzere) boaltmaktr. Böyle yaptnda, bu okuyuta

kendisine okuduum ve duyurduum gibi, sözümü ona açklayan ve

anlamn aktaran (tercüme) olurum. Benim onunla gece sohbetim

budur. Böylece bilgiyi, kendi düünce ve deerlendirmesinden deil,

(dorudan) benden alr.

Binaenaleyh böyle bir arif, cennet ya da cehennem veya hesap veya

amellerin sunumu veya dünya veya ahiretin zikredilmesine deer ver-

mez. Çünkü o, bunlara.kendi aklyla bakmad gibi, ayeti de kendi dü-

üncesiyle incelemez. O, sadece tank olduu halde ve karmda bulun-

duunun bilincinde olarak, söylediime kulak verir. Muhakkik-arif, be-

nimle beraberdir, onn öretim iini kendim üstlenirim ve ona öyle

derim: ‘Ey kulum! Bu ayetle unu, baka bir ayetle ise unu unu kas-

tettim.’ Fecr douncaya kadar böyle devam eder.

Böylelikle arif, sahip olmad bilgileri tam bir kesinlikle elde eder.

Çünkü o, Kuran’ benden duymu, açklamasn ve anlamlarnn yoru-

munu, bu kelam, ayet ve sure ile neyi kastettiimi benden iitmitir.

Böylece o, dinlerken ve kulak verirken, karmda saygl bir ekilde du-
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rur. Bu esnada onunla sohbet etmek istersem, huzur (bilinç) ve müa-

hede ile bana karlk verip kendisine söylediim ve örettiim her eyi

bana arz eder. Bunu yapabilmesi, benden duyduu eyleri tam olarak

alm olmasna baldr. Aldklarn tam olarak almamsa, bu konudaki

eksiini-gediini telafi ederiz. Böylece söz konusu kul, kendisine veya

herhangi bir yaratlma deil, sadece bana ait olur. Böyle bir kul be-

nimdir ve gece, benim ile onun arasndadr.

Fccr doduunda ise, Ar’mn üzerine istiva ederim, ileri yönetir,

ayetleri ayrtrrm. Kulum da, geçimine ve kardeleriyle sohbet etmeye

gider. Kukusuz, yaratklarmn içindeyken kendim ile kulum arasnda

bir kap açtm: O kapdan ben kuluma, kulum da bana bakar. Yaratklar

ise, bunun farknda deildir. Yaratklarn dilleriyle onunla konuurum,

onlar ise bunun farknda deildir. Kulum, (bilgiyi) benden basiretle

alr, insanlar ise bunu bilmez. Onlar, kulumun kendileriyle konutuu-

nu zanneder, hâlbuki o benden bakasyla konumaz. Onlar, kulumun

kendilerine cevap verdiini zanneder, hâlbuki o, benden bakasna ce-

vap vermez. Nitekim bu niteliin sahibi biri öyle der:

Ey imanlar uyuduundaki gece arkadam’

Gündüzde onlarn arasnda benimle sohbet eden!

Gece ehlinin gecelerinde nasl olmalar gerektiini sana açklam

oldum. Sen de onlardan biriysen, bu vesileyle sana da Allah ehline özgü

edebi ve Allah karsnda nasl olmalar gerektiini öretmi oldum.

Bilmelisin ki: Gece ehli bu konuda tabaka tabakadr. Buna göre,

zahidin gece Allah karsndaki hali, zühd makamndan, tevekkül ede-

nin geceleyin Allah karsndaki hali, tevekkül makamndandr. Her

makam sahibinin hali de böyledir. Her makamn bir dili vardr ki o dil

ilahi tercümandr. Onlarn mertebeleri de hal ve makamlara göre birbir-

lerinden farkllar.

Gccc ehlinin kutuplar, duyulur ve hayalî maddelerden soyutlanm

anlamlarn sahipleridir. Onlar, herhangi bir snr ya da son veya zddn
varl bulunmakszn, Hak ile Hak üzerinde Hakkn karsnda duran

kimselerdir. Gece ehlinin bir ksm, yükseklik, terakki ve yaknlk sahi-

bidir. Böyle birini Hak, yakn göe inmiken, yolda karlar ve kuluna
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yaklar, elini üzerine koyar. Bu inite Hak, yükselen herkesin himmeti-

ni bulduu yerde karlar.

Binaenaleyh Hak, himmetlerin bir ksmn yakn gökte, bir ksmn
ikinci gökte veya bu ikisinin arasnda, bir ksmm üçüncü gökte ve bu

ikisinin arasnda, bir ksmn dördüncü gökte ve bu ikisinin arasnda,

bir ksmn beinci gökte ve o ikisinin arasnda, bir ksmn altnc gökte

ve o ikisinin arasnda, bir ksmm yedinci gökte ve o ikisinin arasnda,

bir ksmn Kürü’de ve o ikisinin arasnda, bir ksmm ilk inite Ar’ta

ve o ikisinin (Ar ile Kürsü) arasnda karlar. Ar, Rahman’n istiva

mahallidir. Hak, kendisini karlad menzile göre, her himmete mana,

marifet ve srlar verir. Sonra O’nunla yakn göe iner. Böylece him-

metler, Allah’n önünde durur. Hak, gccc ehli arasndan zaviyelerinde

kalp miraç etmemi (yükselmemi) himmetlere bakar. Böylece Hak,

kendileri evlerinde vc zaviyelerinde olduklar halde, namaz ve dualarn-

da istedikleri eye göre onlara bilgiler aktarr. Bu esnada, yükseli yolla-

rnda Haldun kendilerini karlad bu himmetler de, Allah’n bu kulla-

rna söylediklerini duyar ve böylece kendilerinde bulunmayan ilimleri

elde eder. Çünkü himmederi yükselmemi bu kimselere. Haktan iste-

dikleri bilgi ve srlarda, -eksiklikleri nedeniyle- isteme gücüne sahip ol-

madklar baz eyler gelebilir. Binaenaleyh himmetleri yükselmi kim-

seler de, zaviyelerinde bulunup himmederinin herhangi bir göü ya da

felei amam bu kimselerin duasna Haklan verdii karl duyduk-

larnda, bu insanlarn duasna göre Allah’tan bilgi elde ederler.

Bu meyanda, Ar’n üzerinde Nefs (-i külli, tümel nefs)

mertebesine yükselen baka bir takm himmeder vardr. Söz konusu

himmeder orada Hakk münezzeh varlk olarak bulur. Onlarn burada

Hakk bulmas, O’nu ölçü ve miktar âleminde bulmalarna benzemez.

Böylelikle en nezih makam en mukaddes menzili ve belirlemenin snr-

layamad tasvire gelmeyen uzakl müahede ederler. Onlarn uzakl-

, bilgi uzakl ve anlay mertebelerinin uzakldr.

Hak, baz himmetleri lk Akl’da karlar. Bazlarn ise, Hakka ya-

kn güçlü meleklerde karlar. Baz limmetler ise, O’nunla Amâ’da kar-

larken baz himmetler Adem’in ropramn kalntsndan yaratlm

yerde O’nunla karlar.
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Bu himmetler bu mertebelerde kendisine kavutuklarnda, onlar

bu makamlara yükselmeye yönlendiren makamdan kendilerine susuz-

luklar ölçüsünde (bilgiler) verir. Onlar da, Hak ile beraber yakn göe
iner. Gerçekte ise, onlar yalan göe indiren ve onlarla beraber inen Al-

lah’tr. Böylece onlar. Hakkn bu himmetlere ihsan ettii Ar’ geçme-

yen ilimleri alr. Her gece böyle devam eder.

Sonra bu himmeder. Hakkn kendilerine ikram ettii eyi ören-

mi olarak iner ve mekânlarndan henüz ayrlmam himmeüerle bir

araya gelirler. Onlarn farkl tabakalarda bulunduklarn görürler. Bu

balamda bir ksmnda herhangi bir ekilde yükselmeyle snrlanmayan

ilimleri billurlar. Hak, Amâ’da ya da yakn gökte ya da bunlarn arasn-

da bu dier insanlarla beraber olduu gibi ayn zamanda (yerlerinden

ayrlmayan) bu insanlara da ahdamarmdan daha yakndr. Allah öyle

buyurur. ‘Her nerede olursanz olun, Allah sizinle berberdir .

5280 u halde

Allah, her nerede olursa olsun, her himmetle beraberdir. (Hak ile bera-

ber inenler) Onlar, mekândan ve akl mertebelerinden münezzeh yersel

himmeder bulur. Söz konusu himmeder bu sayede herhangi bir merte-

beyle snrlanmaz ve Hakkn kendilerine ihsan ettii bu nitelie yarar

bilgilere ular. Söz konusu nitelikten Hak kendilerine bu himmederi

(terakki edenlerin himmederini) hayrete düüren bilgiler ihsan eder.

Söz konusu bilgiler, fclcltî-mekânm olduu gibi aklî-ruhsal snrlamann

dndaki mlitlak ilimlerdendir. Onlar, doa karanlnda bulunsalar bile,

bu karanl aydnlatan bir nura sahiptir. Bu nurun sebebi, onlarn mü-

ahede sahibi olmasdr. Onlar, görülen eylerin alglanmasnn, göz nu-

runun aydnlanm cismin nuruyla birlemesinden ibaret olduunu bi-

len kimselerdir. Söz konusu cisim, güne veya lamba veya herhangi bir

ey olabilir. Böylece görülenler ortaya çkar. Binaenaleyh aydnlanm
cisim bulunmasayd, hiçbir ey ortaya çkmayaca gibi göz olmasayd

dtakik bulunsa bile gözün alglad hiçbir ey aydnlanmazd.

Bu duruma öyle bir örnek verebiliriz: Gece kararp evinin kapsn
üzerine kapattnda, karanlk bir odada keif sahibiyle yannda birinin

bulunduunu düünelim. Bu durumda o ikisi eyleri görememede eit-

tir. Onlardan biri baz vakitlerde kef sahibi olabilir ve ona bir nur te-

celli edebilir. Kendisine tecelli eden bu nr göz ile birleir ve bu sayede

o karanlk evdeki eylerden Allah’n göstermek istediklerinin bütününü

veya bir ksmn görür. O kii, bunlar gündüz veya lambayla gördüü
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gibi görür. Kendisiyle beraber bulunan arkada ise karanlktan baka

bir ey göremez. Çünkü bu nur kendisine tecelli edip gözünün nuruyla

birleerek karanln perdesini yrtm deildir. Durum belirttiimiz gi-

bi olmasayd, bu keif sahibi de herhangi bir ey alglayamayan arkada

gibi olurdu ya da arkada onun gibi olur ve böylece karanlk odadaki

eyleri alglayabüirdi. Binaenaleyh bu durumda onun gibi keif ehli olur

ya da onu bilgi nuruyla alglar. Çünkü keif sahibi, gördüünü hayal

nuruyla alglar. Uyuyan kii, yanndaki arkada uyank olup hiçbir ey

görmedii halde, rüya gördüü gibi keif sahibi de böyledir. Kef sahi-

bine, ‘kefinde herhangi bir karanlk gördün mü?’ diye sorsaydn, hiç

kukusuz, sana ‘hayr’ derdi. Hatta öyle karlk verirdi: ‘Buras (sözü

geçen karanlk oda) öyle aydnlanm ki, sanki güne batmam diyecek-

tim. Böylece eyleri gündüz algladm gibi algladm.’

Bu mesele hiç kimsenin dikkat çektiini görmediim bir konudur.

Biri dikkat çekmi ise de bana ulamamtr. O halde bütün olu, aslî

varlnda karanlktr, dolaysyla ancak iki nur sayesinde görülebilir.

Binaenaleyh olu, bunu meydana getirir. Bu görüü destekleyen bir ör-

nek de, âlemin var ediliidir. Alem, zat yönünden yokluktur ve sadece

kabul edici (pasif, edilginlik) olmas yönünden varlk kazanr. Bu ise,

onun mümkün oluundan kaynaklanr. Hakkn kudreti, onun var olma-

sn yokluuna tercih edendir. Mümkün, kabul Özelliini yitirseydi, var

etme eylemini kabul etmeyen imkansz gibi olurdu. Binaenaleyh imkan-

sz ve mümkün, varolmann tercih edilmesinden önce yoklukta ortaktr.

Ayn ekilde, mümkün (var etme eylemini) kabul etmekle beraber,

Haldun kudreti olmasayd bu yok olan ey -ki o mümkündür- var ol-

mazd (ilahi iktidar ve mümkünün kabul özellii ile aydnlanm cismin

ve gözün arasndaki benzerlik) . O halde yok olan hakikaderin

varlkta zuhur edebilmesi, onlarn kabul edici olmas -ki bu gözün-
na benzer-. Hakkn ise, güç yetiren olmasna baldr ki bu da aydnlk

cisminna benzer.

Böylelikle (var olmayan) hakikader, tpk görünen eyler gibi, iki

nur vastasyla ortaya çkmtr. Öte yandan mümkün, her zaman kabul

edici oldu gibi Hale da sürekli ‘muktedir’ (iktidar sahibi) ve ‘irade

eden’dir. Bu sayede mümkünün varlnn bekas salanm olur. Çün-

kü zatndan dolay mümküne ait ey, yokluktur. Ayn ekilde, gören ki-

inin görme sürekli gözünde bulunduu gibi güne dek yayma-
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y sürdürür. Bu sayede görülenlerle ilgili görme korunmu olur. Onlar,

yani görülenlere kendi zatlarndan olan ey, aydnlk deil karanlktr.

Anlayabilirsen, bunu anla! Akl sahiplerinin sapmasnn ana nedeni

budur. Onlar, kendisini düünmedikleri için bunun farkna varmazlar.

Söz konusu durum, aklclarn bilmedii Allah’n srlarndan bir srdr.

Bu meseleden Hakkn kadimlii ve âlemin sonradanl örenilir.

Fakat bu durum, kelamclarn düündüü yorumda ya da gerçek anla-

myla deil sözde (lakapla) filozoflarn düündüü tarzda deildir.

Çünkü (gerçek) hakimler, Allah ehli olan peygamberler, veliler ve nebi-

lerdir. Sözde filozoflar Allah’ sadece ilâh olarak düündükleri için di-

erlerine göre bilgiye daha yakn kimselerdir. Aklc kelamclar ise, böy-

le deildir.

Gece ehlinin kutuplar, hem keif hem de meguliyet bakmndan

gecenin gündüzleri gibi olduu kimselerdir. Allah öyle buyurur: ‘Sa-

bah onlara urarsnz. Geceleyin de. Düünmez misiniz ?’281 Geceleyin

kendilerinden örendiiniz eyi sabah da örenirsiniz. Gece, açk bilgisi

olmayan kimselere göre gecedir. Ik sahibi için ise, gece ve gündüz ay-

ndr. Ayette geçen ‘düünmez misiniz’ ifadesinin anlam budur.

Nefsin senin gece ehlinden olduunu iddia ettiinde, bak: Söyledi-

im konuda nefsinin bir tecrübesi ve kefi var mdr, yok mudur > Ölçüt

ve kriter budur. Kur’an’da her geceye ait bir takm iler ve bilgüer var-

dr ki, onlar sadece Allah ehli bilebilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

KIRKKNC BÖLÜM
Fütüvvet (Gençlik) ve Gençlerin (Fetâlarn) Bilinmesi.

Menzilleri, Tabakalar ve Kutuplarnn Srlar.

Doruluun yiitlerinde bkknlk olmaz

Onlar her türlü cömertlik ve deerden pay sahibidir
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Halleri kendileriyle oturana taksim edilmitir

Onlar bir toplulua kar merhamet ve vakar sahibidir

Denkleri geldiinde, iyilik yapmaya onu yelerler

Bu konuda yiitler bir pimanlk duymaz.

Gizli bilgilerle ilgili belirtiler onlanndr

Simgesel olarak susam (en gizli bilgiden kinaye) denmi ilimler de ön-

leniridir.

(îbri) KasVnn soyu ya âa ondan öncekiler gibi

Ya da onlarn içinden Allah'n örettii kimseler gibi.

Böylece onlar her yarta birincilii elde etti

Onlar ahmaa ‘yeter, sus’ diye cevap vermez

Onlara tahsis edilmi bir bereket sayesinde makamlar yüceldi.

0 makamn uursuzluk, diye isimlendirilecek bir zdd yoktur

Rabbimin her iki eli de cömerttir

Çünkü topluluun soylusu, en cömert olandr

Efendi ailesine bir hediye verirse

Elbiseler içinde onlarn elbisesi alametli olarak görünür.

(Gençlik ve Kuvvet)

Fiitüvvet (Gençlik), kuvvet makamdr. Allah, doada havadan da-

ha güçlü bir ey yaratmad. Mümin insann yaratl ise, havadan daha

güçlüdür. Kutsi bir hadiste bt durum dile getirilmitir. Allah’n yeryü-

zünü yaratp yeryüzünün hareketlenmeye balamasndan söz eden bir

hadisin sonunda melekler öyle sorar: ‘Allah’m! Rüzgârdan daha güçlü

bir ey yarattn mr’ Allah öyle cevap verir: ‘Sa eli ile verdiini sol eli

bilmeyecek ekilde sadaka veren mümini yarattm.’ Bir ayette Allah öy-

le buyurur: ‘Allah kuvvet ve metanet sahibi rzik verendir. Böylece, kar-

snda nankörlerin bulunmas nedeniyle, rzik vereni kuvvet özelliiyle

nitelenmitir. u halde rzik veren, kendisini inkâr etseler de onlara rzik

verir ve nankörlükleri nedeniyle rzkn, nimetini ve ihsann kesmez.

Bununla birlikte nimete kar nankörlük, nimeti kesen engelleyici

bir sebeptir. Binaenaleyh kendisine verilen rzka kar nankörlüü var



Yirmi ikinci Ksm 24*

iken, nanköre ancak güç sahibi rzk verebilir. Bu nedenle Allah rzk

vereni Kur’an’da, ‘güç ve metanet sahibi’ diye niteledi. Güçte metanetin

bulunmas, gücü katmerletirir. Böylece Allah, güç sahibi demekle ye-

tinmemi, kendisini güçte metanet sahibi diye nitelemitir. Çünkü gü-

cün, sahibinde çeitli aamalar vardr. Böylece Allah onu metanet sahi-

bi olmak özelliiyle niteledi. Bu da fütüvvet ehlinin özelliidir. Çünkü

fötüvvette herhangi bir zayflk bulunmaz,

Fütüvvet (Gençlik, yiitlik), çocukluk ve yallk arasndaki bir dö-

nemdir. Bu dönem, insann yetikinlik çandan krk yama ulat
ömrüdür. Allah bu makam hakknda öyle der: ‘Sizi zayflktan yaratp

zayflktan sonra güç yaratan Allah’tr.’ te bu, fütüvvet halidir ve kii

bu halde Genç (fetâ yiit) diye isimlendirilir. Allah ona herhangi bir za-

yflk izafe etmedi. Ardndan öyle buyurur: ‘Güçten sonra zayflk ve

yallk yaratt.’
283 Buradaki zayflk, ömrün sonuna kadar olan yallk

zayfl, yallk ise vakar, yani hareketteki zayflktan meydana gelen

duraanlk ve ar ballktr. Çünkü vakar, arlk anlamma gelen vkr

kelimesinden türetilmitir. Böylece Allah, bu ikinci zayflk ile vakardan

ibaret olan yall birletirdi. Çünkü çocuk, zayf olsa bile son derece

hareketlidir. Ayrca çocuun hareketinde görü ayrl vardr: Acaba

hareket doadan m yoksa ruhtan mdr?

Hz. brahim’in bir yaly gördüünde öyle söyledii rivayet edi-

lir: ‘Ey rabbim! Bu nedir?’ Allah öyle buyurdu: ‘Vakardr.’ Bunun üze-

rine brahim öyle der: ‘Allah’m! Benim vakarm artr.’

te bu, fütüvvetin hali ve makamdr. Bu makam ve halin mensup-

lar, Gençler (Fityân yiitler,) diye isimlendirilir. Onlar, bütün güzel

huylar elde etmitir. Bir Genç (fetâ), elde ettii huylar kullanaca ve

kendileriyle görünecei mahalli bilmedikçe güzel huylara sahip olamaz.

Bu nedenle fütüvvet ehli, geni bilgi sahibidir. Makam ve hallerden söz

ederken elinizdeki kitapta onlara bir bölüm ayracaz.

Genç olduunu iddia edip belirttiimiz konuda bilgisi olmayan

kimsenin iddias yalandr. Bu iddiann yalan olduu hemen ortaya ç-

kar. Binaenaleyh, varolanlarn deerini ve ilahi mertebenin deerini bi-

len çimse Genç (jeta) diye isimlendirilebilir. Bu bilgiyle, her varla la-

yk olduu ekilde muamele eder, öne almas gerekeni önceler, ertele-

mesi gerekeni erteler.
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Bu makamn ayrntlarn ve Genç grubunun bu konudaki hüküm-

lerini Fahr Muhammed b. Ömer b. Hatîb er-Rey’e (Fahreddin er-Razi)

yazdmz Ahlâk Risalesi’nde (Risaletü’l-Ahlâk) ifade ettik. Oradan fü-

tüvvet bahsinden itimat edilmesi gereken esas bu bölümde aktaralm.

öyle d: nsan, güzel ahlâklaryla âlemi kuatamaz. Çünkü bütün âlem,

olmas gereken ekilde deil, kendi arzu ve iradesine göre hareket eder.

Gayeler ve iradeler birbirinden farkl olduuna göre, her amaç ve irade

sahibi, Gencin kendi amaç ve iradesine göre kendisine davranmasn is-

ter. Amaçlar ise, birbirine zttr. Söz gelimi, Zeyd’in amac Ömer’in

Halid’i dövmesi olabilir. Halid’in Zeyd’deki amac ise, Ömer’e saldn

mas veya onu dost edinmesi ve sevmesi olabilir. Binaenaleyh bir Genç,

Ömer’e kar ' fütüvvetin gereini yapacak olursa, Hald’e dümanlk

yapmas gerekir. Bu durumda Halid kendisini kmar, Ömer ise, onu fü-

tüvvet ve iyi ahlâk sahibi olmak özelliiyle metheder. Ilalid’e dümanlk

yapmayp onunla dost olur ve onu severse, Halit onu över, Zeyd ise k-

nar.

Meselenin bu ekilde olduunu görüp insann bu dünyada veya

herhangi bir makamda iki zt kiiyi honut edebilmesinin alda ve âdete

göre mümkün olmadm anladmzda una hükmettik: Genç, kendi

nefsinin arzusunu brakp efendisi ve rabbi olan Yaratanna dönerek

‘ben bir kulum (köle)’ demelidir. Kula ise, nefsinin veya efendisinden

bakasnn hükmüne deil, sadece efendisinin hükmüne uymak yarar.

Böylece efendisinin raz olaca ilere uyar, onun snr ve kurallarnn

çerçevesinde durur, kulluunda efendisine ortak koanlardan olmaz.

Böylece, kendisine belirledii eye göre efendisiyle beraber olur, kendisi

için çizdii snrda tasarruf eder. Bu davrannn da âlemdeki yaratkla-

rn amaçlarna uyup uymadm önemsemez. Genç’in davran âlem-

deki yaratklardan birinin amacna uyarsa, bu durum efendisine döner.

Böylece, efendisinin katndan geldii hakknda kant ve bilgi bulunan

bir elçinin vastasyla, efendisinin divanndan o kii için bir onay çkar.

Elçi, bu onayn efendisinin onay olduunu da ortaya koyar. Böylece o

onayn karsnda hürmetle ayaa kalkar ve efendisinin onayan kabul

eder. Bu onay ile birlikte, karlkl konuma vardr. Böylece kullara

efendinin kendilerine söylemesini emrettii eyleri anlatr. te bu, orta-

ya konulmu olan eriattr. Onaylama, Kur’an diye isimlendirilen indi-

rilmi kitaptr. Elçi, Cebrail’dir. Melein Allah katndan konumay ve
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hitab ulatrd terifatç (kap bekçisi) ise, müjdeleyici Muhammed

peygamber veya peygamberlik dönemindeki herhangi bir peygamber-

dir. Böylece kullar, Efendilerinin onaynn içerdii ve karlkl konu-

mann getirdii Efendilerinin belirledii snrlara riayet eder. Dolaysy-

la onlarn kendiliklerinden bir sahiplii ve yönetim hakk yoktur.

Efendisinin snrlarnda durup onun kurallarna uyan ve kyas veya

teorik düünceyle bir ekleme ya da teville eksiltme yapmadan getirdii

eye muhalefet etmeyen kimse (Genç diye isimlendirilir). O, hemcinsi

olan insanlara Efendisinin emrettii ekilde muamele eder. Söz konusu

insanlar, mümin veya kâfir veya günahkâr veya veli veya münafk olabi-

lir ki bu meyanda insan türleri bu dört snfla snrldr. Bu dört snf da

derece derecedir. Mümin snfndan itaatkâr, isyankâr, veli, peygamber,

melek, hayvan, bitlci ve maden olduu gibi kâfir snf içinde de mürik

olan ve olmayan vardr. Münafk ise, görünüte kâfirin derecesinden

daha aadadr. Çünkü münafk, cehennemin en alt tabakasnda bulu-

nur. Kâfir ise, hem üstte hem altta olabilir. Günahkâr ise, görünüte

itaatkâr müminin derecesinden günah ölçüsünde daha eksilttir.

te efendisinin snrlarnda duran bu kimse, Genç’tir. Her insan,

kendisinden yaça veya mertebe veya her ikisi bakmndan daha büyüle

veya küçük veya dengi olan biriyle oturur. Genç, bilgi veya yata büyü-

üne hürmet eden olduu gibi ayn zamanda bilgi veya yaça kendisin-

den küçüe merhamet eden ve bilgi veya yata dengini ise, kendisine

üstün sayan kimsedir. Burada bilgi derken özellikle mertebeyi kastet-

mekteyim. Bu nedenle, üstünlüü nedeniyle bilgiyi zikrettik. Söz gelimi

hükümdar, yaça olduu gibi bilgi bakmndan da küçült olabilir. Yö-

nettiklerinden bir ahs ise, yaça ve bilgi bakmndan kendisinden daha

büyük olabilir. Hükümdar, Hakkn eriatnda kendisi için belirledii

büyüe saygnn deerini ve bilginin üstünlüünü biliyorsa, o kiiye

böyle muamele eder. Böyle yapmazsa, kötü yönetime sahip bir

hükümdardr.

Genç, mertebenin deerini -ti örnekte söz konusu olan mertebe,

hükümdarlktr- ve hükümdarn Allah’n kullar içindeki vekili ve yeryü-

zündeki halifesi olduunu bilmeli ve bu bilgiye göre sultana muamele

etmelidir. Bu muamele, sevdii ve sevmedii ilerde efendisinin belirle-

dii tarzda hükümdara itaat etmesi ve emrini dinlemesidir. Sultann
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adalet veya hakszlk bakmndan övülmü veya yerilmi özelliklere sa-

hip olmas durumu deitirmez. Genç, Allah'n farz kld sultann

hakkn yerine getirmelidir. Fakat Allah’n sultana kar kendisi için zo-

runlu kld hakkn (maslahatn karlamak gibi) istcmcmclidir. Söz

konusu hak, sultan vermediinde, kendisine kar fîitüvvetin, ona ac-

mann ve hükümdarlk mertebesine 'saygnn gereidir Genc’in müsa-

maha gösterebilecei bir haktr. Kyamet günü ise, o halde hükümdar-

dan talep edebilir.

Genç, hasm olmayan kimsedir. Çünkü o, borcunu öder, alacan
brakr, dolaysyla hasm yoktur. Genç, genel olarak anlamsz hareketin

meydana çkmad kimsedir. Bunun anlam, Allah’n öyle buyurdu-

unu duymasdr: "Göü, yeri ve ikisi arasndakiler] batl olarak (bo yere)

yaratmadk™ Genç’ten meydana gelen hareket, ‘o ikisi arasndaki’ ks-

mna girer. Allah’n gök ve yer arasnda yaratm olduu bütün hareket-

lilerin hareketi de, ayn ekilde anlamsz deildir. Çünkü yaratan hikmet

sahibidir. Genç, bir hikmete göre hareket eden veya duran kimsedir.

Hareketlerindeki durumu böyle olan bir insann elinde ya da ayanda
veya burnunda veya yemesinde veya dokunmasnda veya duymasnda

veya görmesinde veya içindeki hareketi anlamsz olmaz. Böylelikle

Genç, kendisindeki her nefesi, o nefese gereken eyi ve efendisinin nefes

hakkmdaki hükmünü bilir. Böyle bir ey ise anlamsz olamaz.

Hareket bakasndan olduunda ise, Genç ona anlamsz diye bak-

maz. Çünkü Allah, onu yaratm, baka bir ifadeyle takdir etmi ve be-

lirlemitir. Allah hareketi takdir ettiine göre, hiçbir hareket anlamsz

ve bo deildir. Genç, bu fiiller âlemde gerçekletiinde her eyin Hak-

kn takdiri olduunun bilincindedir. Genç’c bu hareketlerdeki hikmetin

bilgisi de gösterilirse, bu durum çok daha iyidir ve böyle bir Genç ilahi

inayete mahzar olmu kimsedir. Onlardaki hikmetin bilgisi kendisine

gösterilmese bile, söz konusu eylerin belirlenmi, Allah’a nispet edilen

ve sadece Allah’n bildii bir srrn bulunduu eyler olduklarn bilmek

yeter. Bu kadarlk bir bilgi bile, Genç’i Allah karsnda edebe sevk eder.

Böyle bir davran, ancak fütüvvet ehline ait olabilir. Onlar, nefisle-

rin doalar ve alkanlklar üzerinde hükümran olan güçlü kimselerdir.

Bu makamda bu gruptan sadece Melâmîler (kendilerini knayanlar) bu-

lunabilir. Çünkü Allah, onlar kendi nefislerine yönlendirmi ve kendi-
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sinden bir ruh ile nefislerine kar onlar desteklemitir. Tam tasarruf

(nefsi yönlendirme), geçerli yarg ve galip hüküm onlara aittir. Onlar,

kul suretindeki hükümdarlardr. Yüce topluluk onlar tanr. nsan ve

cinlerden baka herkes, onlarn kymetini kabul eder. nsanlarn vc cin-

lerin ise sadece bir ksm bunu kabul eder. Çünkü kskançlk bunu kabul

etmelerini engeller.

Gençlerin tabakalar ise, zikrettiimiz ekilde, Allah’m hareketler-

deki bilgisini bilenler ve Allah’n o konudaki ilmini tam olarak bilme-

yenler diye ikiye ayrlr. Yine de bu ksandakiler, Allah’n kendilerine

öretmedii bir durum bulunduunu bilir. Onlarn menzili ise, bu bö-

lümün banda söylediimiz gibi,
c

sonra Allah zayfln ardndan kuvvet

yaratr’2™ ayetinde belirtilen güçtür. Bu var edie ilahi hakikatlerden

baka bir ayet daha benzer. O da u ayettir:
c
Allah güç ve metanet sahibi

rzk verendir m6

O halde fiitiivvet ehli, kendilerine kötülük etseler bile, yaratklara

iyilikle muamele eder. Bu tavr, kendisini ve nimetini inkâr eden kimse-

lere Allah’n rzk vermesine benzer. Onlar, arzular kendilerine baskn

gelmedii ve nefsin yaratl özellii olan övülmeyi, teekkür almay ve

tannmay sevmek gibi özelliklerden arndklar için, nefislerine kar
büyük güç sahibidirler.

Allah, brahim’in kavminin sözlerini aktarrken öyle demitir: ‘b-

rahim denen bir gencin o (tann)lar diline doladn iitmitik
’287 Fütüvvet

böyle bir ey olduu için, Allah onlarn dillerinde brahim peygamberin

futüvvetini söyletmitir. Çünkü brahim, Allah uruna hakkyla müca-

dele vermiti. brahim, kendilerinden kurtulmak niyetiyle, onlar putla-

rn büyüüne yönlendirdiinde, kendilerine
‘

konuabilirlerse onlara so-

run'
2™ demitir. brahim, onlar azarlamak amacyla böyle demitir. Bu

nedenle onlar, kendilerine dönmülerdir iti bu durum ‘

ite bu, brahim’e

kavrine kar verdiimiz delilirnizdir
mv ayetinde dile getirilmitir.

brahim’in bu ifadesi, fiili büyüklerine izafe ettii için lafzlar âle-

minde yalan diye isimlendirilmitir. Gerçekte büyük, Allah'tr. Allah,

brahim’in eli vastasyla putlar kran faildir. Çünkü brahim’in eli, Al-

lal’n kendisiyle tuttuu eldir. Nitekim Allah kutsi bir 'hadiste kendi-

sinden böyle haber vermitir (Allah sevdii kulun tutan eli olur vs.).

Böylcce Allah, müriklerin ilâhlar zannettikleri putlar krmtr. Mü-
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riklerin bu putlar için ‘sadece bizi Allah’a yaklatrsnlar diye ibadet ediyo-

ruz,2W dediklerini görmez misin? Böylece, taptklar putlardan büyük bir

ilahn var olduunu kabul etmilerdir. Ayn zamanda O, yaratanlarn en

güzeli, balayanlarn en merhametlisidir.

brahim’in söyledii ey, onun inancna göre doruydu. Mürikler

ise, ‘onu büyükleri yapmtr’291
ifadesiyle brahim’in neyi kastettiini

yanl anlamtr. ‘Büyükleri’ derken brahim’in kastettii Allah’t ve

onlara kar kant getirmek istemiti. O, inançlarda mevcuttur. Putlarn

ilâh olmas ise, onlarn zannna baldr. Bu ayet üzerinde biraz

durmalyz.

brahim ‘bu’ diyerek balad d ‘benim bu sözüm’ demektir. Burada

haber dümütür ve hikâyenin balam onu gösterir.
‘
Konuabilirlerse

,

onlara sorunuz .’291 Onlar size bildirecektir. Putlar konusayd, o esnada

krma fiilini brahim’e deil, Allah’a nispet ederlerdi. Çünkü

yoldalarmz olan keif ehline göre u gerçek sabittir: Allah canszlar

(donuk, cemâd), bitkileri ve hayvanlar kendisini bilme ve O’nu
övgüsünü tebih etme özelliiyle yaratmtr. u halde putlar, Allah’tan

baka fail görmez. Bu özellikte yaratlm biri, fiili Allah’tan bakasna

nasl nispet edebilir ki?

Böylece brahim, ‘putlar konumu olsalard fiili Allah’a nispet

edeceklerdi’ diye onlar hakknda Rabbindcn açk bir kanta sahipti.

Çünkü brahim, ister konusun ister sussunlar, sadece kant balamnda

‘onlara sorun’ demiti. Putlar konumaynca, onlara ‘duymayan, gör-

meyen, size, Allah’a ve kendisine kar fayda vermeyen eylere niçin ta-

pyorsunuz’ der. Konusalard, ‘Allah bizi parça parça etmitir’ diyecek-

lerdi. Putlarn bundan bakasn söylemesi mümkün deildi.

Çünkü putlar, ‘bize bunu yapan büyük puttur’ deselerdi, hiç ku-

kusuz yalan söylemi olurlard. Bu durumda sözleri, küfürleri hakknda

Allah’tan bir onay ve brahim’in sözünün inkar olurdu. Çünkü büyük

put onlar parça parça ermemiti.

brahim için ‘bizi o parçalad’ deselerdi, fiili brahim’e izafe etmede

doru söylemi olurlard, büyük put geride kald için de bu sözleri

Allah’n birliine delil olmazd. Bu durumda, brahim’in sözüyle delale-

ti amaçlam olmas geçersizleirdi. Böylece, ‘bu bizim kavmine kar b-

rahim'e verdiimiz delilimizdir
’293

ayeti gerçeklememi ve doru olmam
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olurdu. Hâlbuki daha önce ifade ettiimiz gibi, putlar konusayd söz-

lerinde, konumasalard susmalarnda Allah’a ait bir delil vard.

Peygamberlerin amacnn da böyle olmas gerekir. Onlar bilginler-

dir. Bu nedenle pta tapanlar, kendilerine dönmü ve öyle demilerdir:

‘Sizler zalimlersiniz.’ Sonra balar öne eilmi ve öyle demilerdir:

‘Bunlarn konuamadm biliyorsun'. Bunun üzerine Allah böyle kim-

selere öyle demitir: ‘Yonttuklarnzam tapyorsunuz.’294

Nefsini yaratan uruna deil, yaratannn mutlak birlii uruna

satmas (feda etmesi), Hz. brahim’in fiitüvvetindendi. Çünkü ortak

koan insan, yaratann varln reddetmez, sadece mutlak birlii red-

detmeye yönelir. O halde, bu makama ancak fütüvvette kutup sahibi

olan kimse yerleebilir. Bu makam o kiinin etrafnda döner.

‘Musa (yanndaki) Gence dediinden9S
ayeti de, fütüvvettendir. Hz.

Musa yanndaki gence Arapçada 'jetâ kelimesiyle ifade edilen branice

bir isim vermitir. Söz konusu gcç Hz. Musa’ya hizmet ediyordu, Mu-

sa ise, o vakitte kapnn terifatçs idi. Çünkü Musa, o ümmet içinde e-

riat getiren ve onlarn peygamberiydi. Her ümmetin özel ilahi bir kaps

vardr. eriatlarn getiren peygamber, kendisinden Allah’n huzuruna

girdikleri bu kapnn terifatçsdr. Hz. Muhammed ise, dier peygam-

berlerden farkl olarak, peygamberlii genel olduu için terifatçlarn

terifatçsdr. Dier peygamberler ise, Âdem’den son peygamber ve re-

sule kadar, Hz. Muhammed’in terifatçlardr.

Burada, ‘onlar Hz. Muhammed’in terifatçlardr’ dedik. Bunun

nedeni, Hz. Peygamber’in u ifadesidir: ‘Adem ve dier peygamberler

sancamn altndadr.’ Onlar, yaratl âleminde Hz. Muhammed’in

vekilleridir. Hz. Muhammed ise, bedeni yaratlmazdan önce, bu duru-

mu bilen soyut bir ruhtu. Kendisine sorulmu: ‘Ne zaman peygamber

idin?’ Hz. Peygamber cevap vermi: ‘Âdem, su ve toprak arasmdayken
A

ben peygamber idim.’ Yani Adem var edilmezden önce. Hz. Muham-

med’in temiz bedeninin ortaya çkma vakti geldikten sonra ise, dier

ilahi hizmetkarlardan hiçbir vekilin hükmü kalmaz. Onlar, peygamber

ve nebilerdir. u var ki onlarn yüzleri, Hz. Peygamber’in makamnn
bilfiil varolmasna yönelmitir. Hz. Peygamber de, efendisinin ve gön-

dereninin izniyle, onlarn eriatlarndan dilediklerini onaylam, kaldr-

mas ve geçersiz klnmas emredilmi eriatlar ortadan kaldrmtr.
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Meseleyi bilmeyen kimse, Hz. Musa’nn da Hz. Muhammed gibi kendi

eriatyla müstakil peygamber olduunu zannedebilir. Hâlbuki Hz.

Peygamber öyle buyurur: ‘Musa yayor olsayd, bana uymaktan baka

bir çaresi olmazd.’ Kukusuz Hz. Peygamber doru söylemitir.

Genç, her zaman hizmet menzilinde bulunur. Hz. Peygamber öyle

buyurur: ‘Kavmin hizmetkâr onlarn efendisidir.’ Hizmeti efendilik

olan kimse, tam bir kuldur. Fütüvvet ehli, kendisine fiirüvverin gerei-

ne göre davranlan insann bir yandan Allah katndaki derecesi, öte

yandan zayflna göre derece derecedir. En üstünü, bu açdan en zayf

kimseye kar futüvvecin gereini yapandr. Ayn zamanda en üstünleri,

dier bakmdan Allah nezdinde en üstün olan insana kar fiitüvvetin

gerektirdii davranla muamele eden kimsedir. En zayf kimseye kar
fiitüvvetin gereiyle muamele eden kimse, ziyafet veren birine benzer.

Söz konusu kiiye eyhi sofray konuklara yaklatrmasn emreder. O
da, sofrada bulunan karnca nedeniyle konuklara sofray getirmede

ardan alr. Fütüvveti gerei, karncalar sofradan kovmay uygun

görmez. Çünkü fiitüvvetin bir gerei de, onu hayvanlarda uygulamak-

tr. Böylece, karnca sofradan kendiliinden ve bu ahsn zorlayc bir

davran olmakszn çkncaya kadar bekler. Çünkü fütüvvet ehli, meta-

netlidir. Onlarn zorlamas, ancak kendi nefislerine yönelik olabilir. Bi-

naenaleyh gücü olmayan kimsenin' fütüvvetinden söz edilemeyecei gi-

bi kudreti olmayann balamas da söz konusu olamaz. Ardan aln-

ca, eyhi kendisine öyle der: ‘Kukusuz iyice tetkik ettin.’

te en zayf gözetmek (fütüvveti) budur. Fakat söz konusu çii bu

esnada ikramda geciktii için konuklara kar fiitüvvetin gereini yap-

mamtr. Bu nedenle bölümün banda, gayelerin farkll nedeniyle

hiç kimsenin güzel huylan genele yaygnlatramayacan! kaydetmitik.

Genç, birini honut ettiinde dierini Öfkelendirecei, gayeleri farkl iki

ahsa bakar: Bu iki ahsa bakmasnn nedeni, içinde bulunulan vaktin

hükmüne ve eriattaki hale hangisinin daha yakn olduunu örenmek-

tir. Vaktin hükmüne ve eriattaki hale daha yakn olan kimseye, fiitüv-

vetin gerei olan davranla muamele eder. Bulunduu vakit, bakasna

kar da Allah’n raz olaca ekilde fiitüvvetin gereini yerine getirme-

ye imkan verirse onu da yerine getirir; imkan vermiyorsa, (ilkine kar
olan davranyla) hiç kukusuz makama hakkn vermi ve fütüvvet ehli

olmutur. Bu kiinin mertebesinde himmet vastasyla fiil varsa, merte-
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besinde bulunuyorsa, birine kar fütüvvetin gereini duyusal, dierine

kar ise himmet vastasyla yerine getirebilir.

eyhimiz Ebû Abbas el-Ureybî’nin yanndayken biri huzuruna gir-

di. yilii yaymann mahiyeti hakknda görü al veriinde bulundular.

Adam öyle dedi: ‘Efendimiz! Yakn olanlar iyilie daha layktr.’ eyh
duraksamadan yant verdi: ‘Tabii ki, Allah’a yakn olanlar.’

Ebû Abdullah Mhammed b. Kasm b. Abdülkerim et-Temimî el-

Fasî Ebû Abdullah ed-Dekkâk’tan öyle aktarr. -Ad geçen eyh Fas

chrüdeydi ve himmet ile fiili müzakere ediyorlard - -Ebû Abdullah

öyle demi: ‘Kimsenin dedikodusunu yapmadm gibi benim bulun-

duum mecliste de kimsenin gybeti yaplmad.’ te bu, himmet vasta-

syla etkinin bir türüdür. Ebû Abdullah, gybet edip günah kazanmak

alkanlndaki bir insan -dedikodudan men etmeksizin- bulunduu

mecliste gybet ettirmeyerek ona kar fütüvvetin gereini yapmtr.

Ayn zamanda, huzurunda sevmeyecei bir ekilde zikredilen kimseyi

de sevimsiz bir özellikle anmayarak fiitüvvet göstermitir. Ebû Abdul-

lah, bu konuda vaktinin efendisiydi. Onun menkbelerini eyhimiz Ebû

Abdullah b. Abdülkerim el-MüsteJâde fî-Zikri’s-Sâlihîne ve’l-Ubbâd bi-

Medlneti Fâs ve-mâ Yelhâ mine’l-Büâd adl kitabnda derlemitir.

Ey kardeim! unu örenmi olmalsn: Genç, yaratklara muamele

ederken, imkan ve kudreti ölçüsünde gücünü Hakk raz edecek ekilde

harcayan kimsedir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

KIRK UÇUNCU BOLUM
Kukulu eylerden Saknanlarn Kutuplarndan Bir

Grubun Bilinmesi Bu Makamn Genel Durumu

Ben hatmii’l-velâyeyim (veliliin sonu, mührü), hiç kukusuz

Mesih ile birlikte, Haimî’ye vâris olarak
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Ayn zamanda ben soylu Ebû Bekir’im

Her beden ve ruh sahibiyle savarm

Uzun ve keskin karglarla

Ve fasih Kuran’m dile getirmesiyle

Apaçk vahiy hakknda benimle tartan

Her akln belgesi bana çetin gelir

Ben verann sahibiyim, vera daha yüksektir

Sahih habere göre, hallerden.

Doruluk adamlar bana onda yardm etti

Bilgilerin açld vera sahibi olan adamlar.

Onlarfarz ve mendubu yerine getirir.

Mubah olann saltanatm ise darda brakrlar.

(Vera, Kukulu eylerden Saknmaktr)

Vera, vera ehli ve verann terkinden makam ve hallerinden, Allah

izin verirse kitabm ileriki bölümlerinde bahsedeceiz. Bu bölümle ilgili

husus ise, veranm kutuplarndan bir grup ve onlarn genel makamlarn-

dan söz etmekle snrldr.

Bilmelisin ki: Ebû Abdullah Haris b. Esed el-Muhâsibî bu maka-

mn avamndand. Ebû Yezid e-Bestami ve bizim devrimizde eyhimiz

Ebû Medyen ise, makamn seçkinlerndcndi. Bu mcyanda vera sahiple-

rinin kutuplarnn en üstün veras, lafz kullanta ortaklktan saknmak-

tr. Çünkü vera, yasaklardan ve yasaklayan yönünden içinde kuku bu-

lunan her eyden saknmak demektir. Vera sahibi, bu kukudan dolay

o eyden uzak durur. Söz konusu eyler, üpheliler diye ifade edilir.

Bunun anlam o eyin. Kitap veya Sünnet veya icma gibi açk nassn bu

ismi almasn salayan bir özellik nedeniyle haram olduunu bildirdii

eye benzerliinin olmasdr. Örnek olarak, zaruret hali olmadkça, do-

muz eti yemenin yasaklanmasn verebiliriz. Domuz eti yemek insana

yasaklanmtr. Bu nedenle, ‘haram ismini almasn gerektiren hal nede-

niyle’ dedik. Nitekim zorda kalan kii, haram ile sorumlu deildir . O
halde domuz etini yemek, zorda kalan kimse için helaldir ve bu konuda

görü ayrl yoktur.
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Yasaklamann anlam, yasaklanan ey hakknda kukuya mahal

vermemektir. Onlar, yasaklamaya ait baz haller bulunduunu ve hiçbir

haraml haller ile snrlamtr. Hal nedeniyle yasaklamak, yasaklanan

eye nüfûz eder. Binaenaleyh özü gerei haram olan bir ey, saknlma-

da daha önceliklidir. O halde, bâtnen-bilerek, o eyden saknmak art-

tr. Bazen, zahir durumda özü gerei yasak olan bu ey, kendisine ekle-

nen bir hal nedeniyle helal olabilir. Hiçbir zaman helal olmayacak ve

kendisini helal klan bir ayetin gelemeyecei haramlk ise, kendileriyle

ilâh olduu Hakkn nitelikleriyle nitelenil lekli.

Öyleyse lafz olarak verilseler bile, anlam bakmndan bu ilahi isim

ve niteliklerden (onlar yaratklara vermekten) saknmak eriat ve akla

göre vaciptir. Binaenaleyh, bu isimlerin ancak okuma niyetiyle herhangi

birine verilmesi uygun olabilir. Bu durumda, onlar veren kii okuyan

ve aktarandr. Nitekim Allah öyle buyurur: ‘Size içinizden bir peygam-

ber gelmitir. Skntya dümeniz ona zor gelir. Size kar dükündür (aziz),

müminlere kar raâf ve rahimdir.”96 Böylece Allah, peygamberini aziz ,

raûf ve rahim diye isimlendirmi, biz de Allah', kendini isimlendirdii

gibi isimlendiririz. Gerçekte ise, Hz. Peygamberin rabbi karsnda

hor, ürperen, szlayan ve tövbekar bir kul olduunu biliriz. Buna göre,

ilahi mertebeye layk sahih yönden Hakka verilen lafzlarn herhangi bir

yaratlma verilmesi, bakas deil sadece Allah'n vermi olmas duru-

munda uygun olabilir. Böyle bir ey mubah olsa bile, vera, özellikle bu

meselede olmak üzere mubahtan saknmak demektir. Binaenaleyh vera

sahibi, bu durum kendisine mubah klnm olsa bile, bu lafzlar yara-

tklar hakknda kullanmaz. Bu gibi isimleri Haldun veya peygamberinin

verdii bir kimseye verirse, bu durumda o, sadece okuyan veya bu ismi

verite Hz. Peygamberden aktaran biri ve tercüman olabilir.

Bu adamlara göre, verann bir özellii de peygamber ve resullere

tahsis edilmi eylere inip, kendileri hakknda veya peygamber ve resul

olmayan kimseler hakknda peygamberlere özgü bir lafz kullanmaktan

çekinmektir. Bu nedenle, Allah’n peygamberleri olmayan elçiler hak-

knda vârisler veya tercüman lafzn kullanr ve öyle derler: Falan sul-

tandan falan sultana öyle öyle diyen tercüman ulat. Öte yandan,

verann ve Allah karsnda saygnn-gerei olarak, gönderen ve gönde-

rilen hakknda da melik (hükümdar) ismini kullanmayp ona sultan de-
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inilerdir. Çünkü melik Allah’n isimlerinden biridir. Böylece edep,

hürmet ve verann gerei olarak, bu lafzdan saknp sultan demilerdir.

Çünkü sultan, Allah’n isimleri arasnda yer almaz. Onlar sultann ka-

tndan gelen elçiye de, resul deil, tercüman adn verir. Çünkü resul

ismi Allah’n peygamberlerine verilebilir. Böylece Allah’n peygamber-

lerine kar edebin gerei olarak resul ismini ilahi peygamberlik ve

risaletin özellii sayarlar. Hâlbuki bu lafz kullanmak mubahtr ve bu

lafz kullanmak yasaklanmamtr. Fakat onu kullanmalar zorunlu de-

ildir. Binaenaleyh Allah’n kendi katndaki konumu bakmndan biz-

den daha buyik olduunu bize bildii kimse karsnda edebe riayet

etmek, daha önceliklidir. Bunu ise, ancak vera sahibi edepliler bilebilir.

Bu kimselerin verada baka bir mertebeleri daha vardr: Onlar,

varolanlar arasnda çekimenin gerçekletii her iten saknr ve hem-

cinslerinden ve makamlarndan olmayan kimselerin kendilerine ortak

olamayaca bir yol ararlar. Dolaysyla vera sahipleri, nefislerinde öz-

deleip nitelendikleri ve Allah’tan dünya ve ahirette kendisiyle çarl-

may sevdikleri herhangi hr konuda bakasyla çekimezler. Söz konusu
•»

olan, sahip olduklar ilahi huylardr. Onlar, Allah’n kullarna merha-

met, efkat, lütufkârlk, cömertlik, Allah’a tevekkül ve snrlarn koru-

mak gibi ibadetlerin anlamlaryla özdeleip dlarnda ise bu fiillerin

hükümleri görünse bile, üzerlerinde gözüken her eyi kendi fiilleri deil

Allah’n fiili, kendi elleriyle deil, Allah’n eliyle gerçeklemi sayarlar.

Bu fiil nedeniyle övülen kimse, fiilin övgüsünün failiyle ilgili olmas ge-

rektiini (bilir). Fiilin faili biz deil, Allah’tr. Böylece onlar, iyi fiille-

rinden olduu gibi iyi huylarndan da bütünüyle yüz çevirir. eriata ve

örfe göre kötülenmi her özellii ise, Allah’a kar edebin ve insana ifa

veren vera’nn gerei olarak, kendi nefislerine izafe ederler. Nitekim

Hzr, yapt görünüteki kötü davran hakknda c

istedim ki ’,
297

iyi fiili

hakknda ise ‘rabbin istedi ki
’298 demitir. Hz. brahim de öyle buyur-

mutur: ‘Hasta olduumda nw Hâlbuki ‘beni hasta ettiinde’ dememitir.

Allah, bize öretme amacyla öyle buyurur: ‘Sana isabet eden her kötü-

lük nefsindendir .’
300 Bununla birlikte Hak, bu bildirimde onlarn sözlerini

aktarr, fakat yine de onda öretime dikkat çeker. Hz. Peygamberin bir

duasnda söyledii ey, bu ayette uyarnn bulunduu hakkndaki görü-

ümüzü destekler. ‘Allah’m! Bütün iyilik senin elindedir’ eklinde bu-

yurmu ve ‘bürün’ kelimesi ile pekitirme yapmtr. Bütün (kül), dilde
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kuatmay gerektiren bir kelimedir. Ardndan öyle demi: ‘Kötülük ise

sana ulaamaz.’ Bunu ise pekitirmemi ve sadece belirlilik taksyla ye-

tinmi, böylece Allah karsnda edebin ve hakikatin gerei olarak, kö-

tülüü Allah’a izafe etmemitir. Bu mesele, özellikle Allah ehline göre,

en kapal konulardan biridir.

Bu meyanda aklclara gelince, onlardan her grup, kendi inancna

göre delil sayd eyin verisine dayanr. Allah ehli ise, eriatn maksat-

larm anlamann kendilerine hâkim olduu vc eriat karsnda onun

maksadna göre hareket eden kimselerdir. Bu durum, mecazen deil

gerçek anlamda kendisiyle ilahi mertebeye hürmet gösterdikleri vera ve

saygnn neticesidir. Allah, sayglarndan dolay, kitaplarn ve peygam-

berlerinin getirmi olup akllarn tek bana alglayamad veya algla-

yabildii eyleri anlamalarn salamtr. Akllar söz konusu hususlarn

bir ksmm kendi balarna anlayabilse de, onlar bunlar da kendi dü-

üncelerinden deil, Allah’tan alrlar. Böylece, bütün bunlardan söz ko-

nusu inayet sayesinde bu nitelikle nitelenmemi ve bu makama ula-

mam kimselerin anlamad eyleri anlamlardr.

Vera sahiplerinin hali böyle olunca, ilerinde ve hareketlerinde s-

radan insanlarn (avam) yollarn tutmulardr. Bu nedenle onlarn üze-

rinde sradan insanlardan ayrmalarn salayan belirtiler görünmez ve

âlemde konulmu sebepler gizlenir. Söz konusu sebeplerle gizlenen

kimse, bu nedenle övgüye mazhar olmaz. Bu insanlara, tevekkül, zühd,

vera gibi kendilerini sradan insanlarn iyilik ve itaaderinden ayran özel

bir övgü ad verilmez. Bununla birlikte onlar vera, tevekkül, zühd, gü-

zel ahlâk, kanaat, cömertlik ve bakasn tercih etme özelliklerine sahip-

tir. Bütün bunlardan ve benzeri ayrcalkl isimlerden, bu tabakadan

olan Allah adamlar saknmtr.

Onlar, Allah ehlinin stlahnda vera sahipleri diye isimlendirildi.

Çünkü vera, saknma ve ölçüp biçmek (tedebbür) demektir.

Mensuplarnn veradaki durumunu bildirirken, bu makam hakknda

bütün halcikaderi kendinde toplayan Hz. Peygamberin sahibinin ne

güzel söylediini hatrla.' ‘Sana kuku veren eyi kuku vermeyene

brak!’ Baka bir hadiste ise, öyle buyurur: ‘Fetva sahipleri sana fetva

verse bile, sen fetvay kendi kalbine sor.’ Böylece Hz. Peygamber,

kendisini sdrdklar Allah’n kalplerdeki srrn bildii için, onlar bu
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malcan elde etmede kalplerine yönlendirmitir. Kalplerde sadece

murakabe ehlinin bildii ilahi bir korunmuluk vardr ki, Allah onu

kalplerde örtmütür. Böyleleri, soru sorsa ve böyle bir konuda soru

sorduklar âlimler ve insanlar tarafndan inceleyen ve soruturan

kimseler olduklar bilinse, parmakla gösterilecek ekilde öhret

kazanrlard. Ayrca, onlarn ihlasl bir dindarlk sahibi olduuna

inanlrd. Örnek olarak Bir-i Hafi ve benzerlerini verebiliriz. Bir, o

makamn kutuplarndan biriydi. Bu makam ile bilinir ve bu makam

sahibi olduu kabul edilirdi.

Bir-i Hafî’nin kz kardei din imamlarndan birine -ki o Ahmed b.

Hanbel’di- geceleyin Zâhiriyye’nin mealelerinin altnda

sokaktayken kendisiyle karlaanlara okuduu gazeli sormu, sorduu

soruyla onn da vera ehli olduu anlalmtr. ‘Kalbine fetva sor’

hadisine göre davransayd, rabbine bile sormayacan bilirdi. Bu

durumda o gazeli brakr veya gazel okumay terk ederdi. Sorulan

imam, Ahmed b. Hanbel kendisine fetva vermi ve bize aktarld ve

kitaplarda yazld üzere onu bu duyarll nedeniyle övmütür.

Hz. Peygamber kalplerimizdeki bir ölçütü bize vermitir. Bunun

nedeni, Allah’tan ve sahibinden baka kimsenin bilmeyecei ekilde,

makamlarmzn bakasndan gizlenerek sadece Allah'a tahsisini sala-

maktr. Bu durum, ‘Dikkat edin, halis din Allah’a aittir
’301

ayetinin hük-

müne baldr. Binaenaleyh övülen veya kötülenen herhangi bir ortak-

lk tarznn bulunduu her din, Allah’a ait halis din deildir. Burada or-

takln konusu Bir el-Hafi’nin kz kardeinin sorusundaki gibi ötülen

bir ey olabilecei gibi kötü bir ey de olabilir. Bunlar, kesinlikle halis

din deildir. Çünkü bakalarnca yerilen Allah için yaplan bir dindarlk

olamaz.

Bu makamn adamlar, Hz. Peygamberin ifadesinden kulun kalbini

dikkate almasn ve onu (bakalarna soru sormak yerine) gizlenmesini

isteyerek kalbine yönlendirdiini görmütür. Bunun üzerine bu hali

gerçekletirmeye çalm, ona yönelmi ve âri’den bizim admza iste-

nilen kurtuluun makam gizlemede bulunduunu anlamlardr. Bu

konudaki çalmalar ve onunla tahakkuk etmeleri ise, kendilerine bu

hususta dayandklar ilahi hakikati vermitir. Bu ilahi hakikat, Hakkn
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dünyada bütün kullarna görünmekten saknmasdr. Böylelikle onlar

da, yaratklarndan perdelenmede rablerine uymulardr.

Söz konusu kimseler, bu dünya hayatnn gizlenme yeri olduunu

ve Allah’n dini tanmlarken belirlilik raks kullanmakla yetinmeyip onu

halis diye nitelediini örenmilerdir. Bunun için, kendisinde herhangi

bir ortakln bulamad bir yol aram, her mertebeye edebin, hikme-

tin, eriatn ve uymann gerei olarak, o mertebenin hak ettii davran-

la muamele etmilerdir. Onlar, farkna varlmayan vera örtüleri ile yara-

tklardan gizlenmitir. Söz konusu ey, dinin zahiri ve aina olunan bil-

gidir. Onlar, zahirde genelin dinden anladndan baka bir yoldan git-

selerdi, sradan insanlardan farkllar ve i onlarn amaçlad gibi ol-

mazd. Böyle yapmadklar için, onlarn isimleri sradan insanlarn isim-

leri olmutur. Bu kimseleri Allah övdüü gibi ayn zamanda mukaddes

ilahi isimler, melekler, peygamberler ve nebiler, canllar, bitkiler, cansz-

lar ve Allah’n hamdini tebih eden her ey onlar över.

insan ve cinlere gelince, Haldun bildirdiklerinden baka insan ve

cinler onlar bilemez. Hakcn bildirdikleri ise, onlar över, fakat izhar

etmezler. Hakkn bu adamlar tantmad kimseler ise, onlara sradan

insanlara davrandklar gibi davranr. Onlar sadece haklarndaki amaç-

larna göre zikrederler. Binaenaleyh sradan insanlarn bilmedii makam

onlarndr. Allah’n onlar övmesi, Allah için ihlâsl olmaya çalp dinini

sadece O’na tahsis etmi olmalarndan kaynaklanr. Allah, herhangi bir

varlk onlar sahiplenemedii ve O’ndan baka bir rabbin kulluklarnda

hükmü bulunmad için, onlar övmütür. lâhi isimlerin övmesi ise,

bu isimleri alglayp etkilerini bildikleri halde, herhangi bir varolanda

isimler vastasyla etki etmeyilerinden kaynaklanr. Böyle yapsalard,

ilahi isme ait söz konusu eser ile yâd edilirlerdi ki, bu eser ismin üzerine

perde haline gelirdi. Bunu yapmayp ellerinde meydana gelen eseri ger-

çekte eserin sahibi olan ilahi isme izafe ettikleri için, ilahi isimlerin hep-

si onlar övmütür.

Meleklerin onlar övmesi ise,
c

Biz senin övgünü tebih ediyor ve seni

takdis ediyoruz'
102

gibi ifadelerde fiil olarak deil nispet olarak kendileri-

ne nispet ettikleri eylerde, meleklerle çekimeyilerinden kaynaklanr.

Bu adamlar öyle der: 'Senden bakasnn güç ve kuvveti yoktur.’ Böy-

iece onlar, Allah’a hürmet görevlerini ifa ederken kendilerine air her-
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hangi bir iddiada bulunmaz ve onu Allah’a nispet ederler. Bu nedenle

de melekler onlar över. Çünkü bu hale ramen, onlar melekleri
A

yaralamaz. Babalar Adem hakkndaki suçlama nedeniyle onlara

satamadklar gibi meleklerin karsnda saygl davranrlar. Üstelik

Hakkn mertebesini tercih edip doru bilgiye ulamalar nedeniyle me-

lekleri mazur sayarlar. Çünkü meleklerin Ademoullar hakknda söyle-

dii kan dökmek, bozgunculuk yapmak gibi iler hiç kukusuz gerçek-

lemitir. Bunun bilinen bir srr vardr.

Peygamber ve resullerin onlar övmesinin nedeni, onlarm peygam-

berlik ve ri.saletin kendilerine ait olduunu iddia ettikleri eyi onlara tes-

lim etmeleri, kendilerine inanmalar, kendi hallerinde peygamberliin

parçalaryla nitelenmi olmalarna ramen kukuya kaplmamaiardr.

Fakat bu nitelenmeye ramen onlar nebi ve resul diye isimlendirilmez.

Onlar, peygamberlerin izlerine adm adm uymada samimi davranrlar.

Rivayet edildiine göre, mam Ahmed b. Hanbel -ki o vaktinin efendi-

si, uyulan ve rehber alman biriydi- kabak yemezmi. Bunun nedeni, Al-

lah'n peygamberinin kaba nasl yediini bilmeyiiydi. Bu durum,

onun bütün hareket ve durularnda, bütün eylem ve hallerinde pey-

gamberin hallerinin keyfiyetine uyma gücünü gösterir. Ahmed’in böyle

yapt öhret bulmutur. Çünkü mam Ahmed, söz, amel ve hal ile

tebli ve iratta varislik makamndayd. Çünkü bu davran, duyann

nefsine daha güçlü bir ekilde yerleir. u halde Ahmed ve benzerleri,

bu ümmet için eriatn koruyuculardr.

Canllarn, bitkilerin ve canszlarn onlar övmesi ise, bu snftaki

insanlarn anlamsz denilen fiillerle anlamsz olmayanlar ayrt edebilme-

lerinden kaynaklanr. Binaenaleyh onlarn içinde bir insan, sahibi nez-

dinde abes saylan (yoksa hareket ettirenin nezdinde deil) bir hareketle

hareket etse, o abes hareketi gören ve gözleyen kimse, hareketin sahibi-

nin Allah’tan gafil olduunu anlar. Bu grup, hayvan veya bitki veya

canszda abes bir hareketin olamayacan bilir. Hükümdarlarn avclk

yapmas ve ihtiyac olmad halde sadece dinlenmek, oyun ve elence için

avclk yapanlarn davranlar da anlamsz hareket ksmna dâhildir, Böyle-

ce bu snflardan zikrettiimiz bu kimseler söz konusu adamlar överler.

Allah öyle buyurur: ‘Her ey O'nun övgüsünü tebih eder, fakat siz

onlarn tebihini anlamazsnz. Allah hilm sahibidir .’ Yani, yapanz dav-
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ranlarnz nedeniyle hemen cezalandrmad için size süre verendir.

‘örtendir
.

Çünkü Allah, sizden bu yaratklarn tebihim gizlemitir.

Dolaysyla onu anlayamazsnz. Allah, katnda azaba uram olarak

ölen kimse hakknda öyle buyurur: ‘Gök ve yer onlara alamamtr”"*

Böylece, gök ve yeri Allah ehline alamakla nitelemitir. Mümin, her

eyin tebih ettiinden vc tebih eden her eyin canl ve akll olduun-

dan kuku duymaz.

Bir rivayette, kyamet günü serçenin gelerek ‘Rabbim! u adama

sor, beni bo yere niçin öldürdü?’ diye soraca bildirilmitir. Yararsz

yere bir aaç kesen veya Allah'n yaratklarndan birinin bir faydas ol-

makszn bir tan yerini deitiren kimse de böyledir. Allah, bu varlk

türlerine bu bilgileri verince, onlar söz konusu adamlar Övme özelli-

iyle niteledim. Bu durum, onlardan bizzat gözleyerek ve kef yoluyla

örenilir. Nitekim sahabe talarn ve yemein (Allah’) tebihini duyu-

yordu. Onlar herhangi bir harekette anlamszlk bulmuyordu. Bilakis

onlar, bu gibi eylerden büsbütün saknrd. nsan ve cinlerin büyük

ksm bu bilgilere sahip olmad için, söz konusu insanlarn mertebele-

rini anlamam, dolaysyla onlar övmemi ve onlara ilgi göstermemi-

tir. Bu nedenle Allah istisna yapmakszn âlemdeki her eyin Allah’a

secde ettiini bildirmiken insanlar istisna etmi ve öyle buyurmutur:

‘Göklerde ve yerde olan her eyin, günein, ayn, yldzlarn, dalarn,

aaçlarn ve canllarn Allah’a secde ettiini görmez misin?’ Burada is-

tisna yapmamken, ‘insanlarn çou secde eder
,30S diyerek istisna yapm-

tr.

Bu makam ehlinin özelliklerinden sana belirttiklerimi örenip on-

larn yoluna katldnda, kurtulua erenlerden olursun.

‘Allah hakk söyler ve doruya ulatrr.’ Yirmi ikinci ksm sona erdi.





FUTUHAT-I MEKKIYYE'NIN
YRM ÜÇÜNCÜ KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

KIRK DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Behlüller (Deliler) ve Onlarn mamlarnn Bilinmesi

istekli bir ekilde itaati yaparken, zinhar

Dünyevi bir amaç giydirme ona.

Behlüller (deliler) gibi ol, hallerinde

Vaktin hükmüne göre akll gibi yürürler.

Eldeki baaktan kursan doldur.

Gelecek olana bel balama.

Rzkn bütünü hazrland

Elde olmayan elde etmek için.

Geçmie alayp durma

Gelecekte olan eyi sana kaçrtr

Gelecein ise hükmüne iltifat etme

Ya da olacan. Gidenle beraber sen de git.

Belki azim sahibi olursun

Ve ölürsen, gayeni elde etmi olursun
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Sürekli szlayana de ki:

Habil’in ortaklnda hüsrana uradn

Avucunuz elde edemedi

istediklerini, ey baarsz dilenci.!

Onun iinde davransaydn

Saknan, kalbi titreyen Genç’in davrand gibi

Beni ve u kiiyi ayrt ederdin:

Doruyu yanl gibi gösteren kimseyi.

Allah öyle buyurur: ‘insanlar sarho gibi görürsün, hâlbuki onlar

sarho deillerdir .'m öyle ki: Allah’n öyle bir grubu vardr ki, yerine

getirdikleri amellerle akllar perdelenmitir. Allah yerine getirilmeleri

için amelleri kitabnda ve peygamberinin dilinde kendilerini yükümlü

tutmu ve onlara farz çilmitir. Onlar, kendisiyle babaa kalan ve

emrinde O’a itaat edip farknda olmad yönden gelecek nuruna

kalbini hazrlayan kimse için Allah’n srrnda anszn gelen tecellileri

olduunu bilmezler. Böylece Hale, habersizce ve kendilerini hayrete

düüren bir ie kar bilgi ve hazrl yok iken anszn kendilerine gelir.

Bunun üzerine böyle bir insan, aldm kaybeder. Allah kendisine anszn

gelen bu ii görünür olarak brakr. O da, bu ire hayrete düer ve

onunla birlikte devam eder.

Bu kii, ehadet âleminde hayvan ruhuyla kalr; yer, içer, zorunlu

hayvani hallerinde duyulur yarar ve zararlarn bilme üzerinde yaratl-

m -tedbirsizce, düünce ve deerlendirmesi olmakszn- bir hayvan

gibi tasarruf eder. O hikmet söyler, ama söyledii eye dair bilgisi ol-

mad gibi öüt alp ilerin senin elinle olmadn, hikmet sahibinin

yönlendirmesiyle tasarruf eden bir kul olduunu hatrlaman için saa
fayda vermeyi amaçlamaz.

Böyle insanlardan sorumluluk kalkmtr. Çünkü onlarn yükümlü-

lüü anlayabilecekleri ve kabul edebilecekleri akllar yoktur. ‘Sana bak-

tklarn görürsün, hâlbuki onlar görmezler .’307
‘Affa sarl

’301 (îbn Arabi’nin

yorumuyla ‘azmi’ al).’ Yani Allah’n onlarn dili üzerinde icra ettii

hikmet ve öütlerin azmi al.
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Bunlar (akll deliler), delilerin aklllar diye isimlendirilen kimse-

lerdir. Onlar, bu ifadeleriyle deliliklerinin gda, açlk vb. gibi herhangi

bir doal nedenle mizaçlarnn bozulmasndan kaynaklanmadn kas-

tederler. Deliliklerinin nedeni, kalplerine gelen ilahi tecelli ve Hakkn

anszn gelen çarpmasdr. Söz konusu çarpma kendilerine gelir ve akl-

larn götürür. u halde onlarn akllan, Allah katnda hapsedilmi,

O’nu müahede etmekle nimetlenmi, O’nun mertebesine çekilmi,

O’nun güzelliinde dolamaktadr. Onlar, akllan olmakszn akl sahip-

leridir. Dta ise, deli diye bilinirler. Baka bir anlatmla, akllarm kul-

lanmaktan perdelenen kimselerdir. Bu nedenle delilerin aklllar diye

isimlendirilmilerdir.

Ebu’s-Suud b. E-ibl el-Badadi’ye -ki o devrinin aklilsyd- so-

rulmu: 'Allah ehlinden delilerin aklllar hakknda ne dersin?’ öyle

yant vermi: ‘Onlar, ho kimselerdir. Aklllar ise, onlardan daha ho-

tur.’ Kendisine sorulmu: ‘Hakkn delilerini bakalarndan nasl ayrt

edeceiz.’ Cevap vermi: ‘Haklan delilerinde kudretin eserleri ortaya ç-

kar. Aklllar ise, müahedeleri ile Hakk görür.’ Badadî’nin bu sözü-

nü, güvenilir, hafzas salam, aktard eyi bilen, / harfini v harfinin

yerine koymayan bir insan olan arkada Ebû Bedr et-Temâukî bana

bildirmitir.

Ebu’s-Suud b. E-ibl el-Badadi öyle demi: ‘Onlarn müahede

ettiini müahede edip akln yitirmeyen kimse, (onlardan) daha güzel

ve dala iyidir.’ Çünkü böyle bir insan, peygamberlere verilmi güce ya-

kn bir güce yerletirilmi ve bu güç kendisine verilmitir. Gerçi pey-

gamberler de anszn gelen tecelli vakitlerinde bakalaabilir. Kendisine

vahiy geldiinde Hz. Peygamber’in korkudan titredii bize bildirilmi-

tir. Her yan ürpertiden titrerken Hatice’ye gelir ve öyle derdi: ‘Beni

örtünüz, beni örtünüz.’

Bu durum melein kendisine görünmesinden kaynaklanyordu.

Peki ya el-Melîk tecelli ederse? Allah öyle buyurur:
‘

Rabbi daa tecelli

ettiinde onu param parça etmi, Musa baylp dümütür .’309 Hz. Peygam-

bere vahiy gelip Cebrail onu kalbine indirdiinde, duyularndan çekip

alnr, örtünürdü. Cebrail ayrlncaya kadar, deve gibi köpürürdü. Böv-

lece gelen vahyi alglar, onu yannda bulunanlara aktarr ve duyanlara

tebli ederdi.
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Hz. Peygamberim Rabbinin kalbine olan tecellilerinden kaynakla-

nan vecdleri, Rabbinden bakasnn bulunmad bir vakitte melein ve

varidin iniinden daha güçlüydü. Fakat o, bu sarsnty bekleyen ve bu-

na hazrlanm biriydi. Bununla birlikte, Hz. Peygamber kendinden ge-

çerdi. Hz. Peygamber (ya da baka bir peygamber), risalet görevini

ulatrmas ve ümmeti yönetmesi kendisinden istenmi bir peygamber

olmasayd, hiç kukusuz, Allah müahede ettikleri, eyin büyüklüü ne-

deniyle peygamberlerin akllarn giderirdi. Böylece güçlü ve metin Al-

lah, onlara Haktan gelen eyleri kabul ederek onu insanlara ulatrp ö-
retmelerini salayan bir güç vermitir.

Bilmelisin ki: nsanlar bu makamda üç mertebeden birinde bulu-

nur. Bir ksmnn varidi, kendiliinde bulunduu haldeki gücünden da-

ha büyüktür. Bu durumda varid kiiyi hükmü altna alr, hal kendisine

baskn gelir ve kii halin hükmüne uyar, hal onu yönlendirir. Bu halde

bulunduu sürece, kendisini yönetemez. Bu hal ömrünün sonuna kadar

sürerse, tasavvuf yolunda bu kiinin durumu delilik diye isimlendirilir.

Örnek olarak, Ebû kâi el-Maribî’vi verebüiriz.

Bir ksmnn ise, bu esnada ald korunur, hayvan yönünün akl on-

da kalr. Böylelikle bir tedbir ve düüncesi olmakszn yer, içer ve tasar-

ruf eder. Bu insanlar, dier hayvanlar gibi, doal bir yaam sürdükleri

için delilerin aklllar diye isimlendirilir. Ebû kâl gibi olanlar ise, bütü-

nüyle kendisinden alnm delidir. Bu nedenle kendisinde alnd gün-

den öldüü güne kadar yemek yememi, su içmemi. Bu durum, Mek-

ke'de dört sene sürmütür. Binaenaleyh o delidir, baka bir ifadeyle,

duyu âleminden uzaklam gizli biridir.

Bir ksm hakknda ise, bu varidin hükmü sürmez. Böylece hal gi-

der, o da aklyla insanlara döner, iini yönetir, söylediini ve kendisine

söyleneni anlar, bütün insanlar gibi bir tedbir ve düünceye göre tasar-

ruf eder. Bunlar, peygamber ve hal sahibi velilerdir.

Bir ksm ise, kendisine gelen tecelli ve varidin güç bakmndan

denk olduu insanlardr. Dolaysyla onun üzerinde bu tecellinin hük-

meden bir eseri görülmez. Fakat kiiye böyle bir halin geldii görüldü-

ünde, gizli bir ekilde onun farkna varlr. Ru durumda ise, ona baka

bir ifadeyle Hakkn katndan getirmi olduu eyi almak için bu varide

kulak vermek gerekir. Böyle bir insann hali, kendisiyle sohbet ederken
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bir konuyla ilgili hükümdarn nezdmde baka bir ahsn gelmesiyle se-

ninle sohbeti brakp gelen ahsn söyleyecei eye kulak kesilen kimse-

nin haline benzer. Gelen elçi getirdii bilgiyi ona ulatrdnda ise, tek-

rar sana döner ve seninle konumay sürdürür. Gelen kiiyi görmesen

bile onn bir eye kulak verdiini gördüünde, o esnada kendisini sen-

den alkoyan bir durum bulunduunun farkna varrsn. Bu durum, se-

ninle sohbet ederken herhangi bir konudaki düüncenin kendisini çekip

ald kimsenin haline benzer. Böylece duyumsama gücünü hayalindeki

o konuya yönlendirir, sen kendisiyle sohbet ettiin halde gözleri ve ba-

k donuklar. Bu durumda, söylediklerini anlamad halde ona bakar

ve zihninin sohbet ettiiniz konudan baka bir düünceyle megul ol-

duunu anlarsn.

Bir ksm ise, güçleri gelen varidden daha güçlü olan kimselerdir.

Bu ksmdaki bir insan, kendisiyle sohbet ederken farknda olmadan

varid ona geldiinde, kendisine ulatrd eyi varidden ald gibi se-

nin ona söylediini de senden alr veya seninle sohbet eder.

Bu yol ehlinin kalplerine gelen Hakkn tecellilerinde dördüncü bir

durum yoktur. Bu husus, tasavvuf yolundan baz kimselerin peygamber

ve veli arasndaki fark ayrt etmede yanld bir meseledir. Onlar öyle

iddia eder: Peygamberler halleri yönlendirir, veliler ise haller tarafndan

yönlendirilir. Baka bir ifadeyle peygamberler hallerinin sahipleri, veli-

ler ise hallerinin köleleridir. Hâlbuki i, sana ayrntl olarak açklad-

mz gibidir. ndirilen vahiyle Hakkn tecellisi kalbine geldii esnada,

kendinden geçmi olsa bile -ki bu zorunludur- peygamberin niçin geri-

ye döndürüldüünü ve aidinin korunduunu sana açklam olduk.

Onlardan bir grup ile karlatk, kendileriyle oturup kalktk, yararl

düüncelerini aldk. nsanlar etrafnda toplanm iken söz konusu insan-

lardan birinin yanndaydm. O, etrafndaki insanlara bakyor öyle di-

yordu: ‘Ey fakirler! Allah’a itaat ediniz. Siz çamurdan yaratldnz. Ate-

in bu kaplar (yani bedenlerinizi) piirip kuru çamura çevirmesinden

endie ediyorum. Ate, kendisini piirmeden kuru toprak olmu ça-

murdan bir kap gördünüz mü? Ey miskinler! blis sizinle birlikte atee

girecek diye sizi aldatmasn. Allah’n ‘Cehennemi seninle ve sana uyanlar-

la dolduracammo dediim okursunuz. bls’ Allah zaten ateten yarat-

mtr. Dolaysyla o aslna dönecektir. Siz ise, topraktan yaratldnz.



264 Fütûhât-. Mekkiyye 2

Ate sizin eklemlerinizde hükümran olur. Ey miskinler! Allah’n, ‘'ce-

hennemi seninle dolduracam 5311
ayetinde blis’e olan iaretine baknz!

Burada durun ve gerisini okumaynz! Allah ona cehennemi senden de-

mitir. Bu ifade, ‘cinleri ateten yaratt
' 312

ayetiyle ayndr. Evine girip

hanesine dönen ve ailesiyle bir araya gelen kimse, o eve gelen yabancya

benzemez, iblis, gururlanmasna neden olan eye dönmütür. Daha ön-

ce öyle demiti:
4
Ben Âdem'den daha hayrlym. Beni ateten yarattn .'313

O halde, Iblis’in sevinci aslna dönmektir. Size kar ise, kendisinden

yaratldnz topranza kar ate nedeniyle böbürlenmitir. Artk, b-
lis’e kulak vermeyin ve ona itaat etmeyin. Ik mahalline kaçn ki, mutlu

olasnz.

Ey miskinler! Sizler körsünüz, benim gördüümü görmüyorsunuz

vc (mesela)
cbu mescidin çatsn u sütunlar ayakta tutmaktadr’ dersi-

niz. Onlar mermerden yaplm sütunlar olarak görürsünüz. Ben ise,

onlar Allah’ zikreden ve öven adamlar olarak görürüm. Gökler bile

adamlar sayesinde ayakta dururken nasl olur da bu mescit öyle ayakta

durmasn? Bilmiyorum, ben mi körüm de sütunlar mermer olarak

görmüyorum; yoksa siz mi körsünüz de bu sümnlar adamlar olarak

görmüyorsunuz? Yemin olsun ki, ey kardelerim! Bunu bilemiyorum.

Hayr, hayr! Vallahi, kör olan sîzlersiniz.’

Sonra, topluluk içinden yalnz beni tank tutarak öyle dedi: Deli-

kanl! Doru söylemiyor muyum? Ben de ‘evet, doru söylüyorsun’

dedim. Sonra yanna oturdum. Gülmeye balad ve dedi ki:
cEy

insanlar! Kokmu arkalar birbirine yellenir. Bu delikanl benim gibi bir

kokmu! Bu iliki, benim yanmda oturmasn ve beni dorulamasn

salamtr. Siz, imdi onu akll, beni deli zannediyorsunuz ha! O ben-

den kat be kat delidir. Siz, bu sütunlar adamlar olarak görmekten Allah

tarafndan kör edildiiniz gibi bu delikanlnn deliliini görmekten de

kör edildiniz.’

Sonra elimden tuttu ve bana ‘Kalk! Bunlardan uzaklaalm’ dedi.

Onunla beraber çktm. nsanlar daldnda ise, elimi brakt ve ben-

den ayrld. O, karlatm delilerin cn büyüklerinden biriydi. Ona ak-

ln yitirmesinin sebebini sorduumda bana öyle demiti: ‘Sen gerçek-

ten de delinin tekisin! Aklm olsayd, ‘Akln kaybetmenin sebebi ne-

dir?’ diye sorar miydin? Aklm nerede ki sana cevap versin? Onu kendi-
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siyle beraber alm, ona ne yaptn ise bilmiyorum. Beni burada hay-

vanlar arasnda brakt. Yiyorum, içiyorum, o beni yönlendiriyor.’

Ona sordum: ‘Madem bir hayvansn, sana kim biniyor?’ Yant ver-

di: ‘Ben vahi bir hayvanm, bana binilmez.’ Bu yant üzerine, onun ün-

siyet âleminden çkp marifet mertebelerinde bulunduunu anladm.

Artk hiçbir insann onun üzerinde hükmü olmad gibi çoluk çocuun

ve bakalarnn skntlanndan da korunmutu. Çokça susar, içine kapa-

nk, sürekli düünen, mescide devam eden, baz vakiderde namaz klan

biriydi.

Namaz kldn gördüüm bir keresinde ona sordum: ‘Namaz kl-

dn görüyorum?’ öyle yant verdi: ‘Hayr, Vallahi, O’nun beni ayak-

ta tuttuunu ve oturttuunu görüyorum. Benim hakkmda neyi istedi-

ini bilmiyorum.’ Sordum: ‘Namaznda Allah’n sana farz kld ibade-

ti yerine getirmek için niyet ediyor musun?’ Cevap verdi: ‘Niyet nasl

bir eydir?’ Ben de, ‘bu amellerle Hakka yaklamaya yönelmek’ dedim.

Bunun üzerine güldü ve öyle dedi: ‘Ben adama diyorum ki, O’nun be-

ni ayakta tuttuunu ve oturttuunu görüyorum. Benimle beraber olan

ve kendisini müahede ettiim ve benden gizlenmeyen birine yaklama-

ya nasl niyet edebilirim ki? Böyle bir söz delilerin sözüdür, hiç aldnz

yok!’

Sonra bilmelisin ki: Önceki sûfîlerden Behlül ve Sadun, Ebû

Vehb el-Fâdl gibi delilerin bir ksm mudu, bir ksm üzüntülüdür.

Onlar, bu konuda akllarn gideren ilk tecelliye göre bulunur. Onlar

çekip alan bir kahr tecellisi ise, tecelli onlar daraltr. Örnek olarak, Ya-

kup el-Kûrânî’yi verebiliriz. O, kendisini gördüümde, beyaz bir

köprüdeydi ve bu makamda bulunuyordu. Mesd el-Habei de böyley-

di. Onu am’da gördüümde, kabz ve bast halleri arasnda kark bir

durumdayd. Kendisine hâkim hal susmayd. Akllarn gideren ilk te-

celli bir lütuf tecellisiyse, onlar bast haline sokar.

Bu snftan Ebu’l-Haccac el-lyeri, Ebu’i-Hasan Ali es-Selâvî gibi

bir grubu gördüm. nsanlar onlarn akllarm bandan alan eyin ne ol-

duunu bilmiyordu. Kendilerine tecelli eden ey, onlar kendi nefisleri-

ni yönetmekten alkoymutu. Allah, yaratklar onlara amade lalm, on-

lar da gönül holuuyla söz konusu insanlarn maslahatlaryla megul

oluyordu. nsanlarn en sevdii ey, b insanlardan birinin evinde ye-
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mek yemesi veya verdii bir elbiseyi kabul etmesidir. Bu durum, Al-

lah’n onlar söz konusu kiilere amade klmasndan kaynaklanyordu.

Böylece Allah onlar adna iki rahat birletirmitir: Dilediklerini yerler,

fakat hesaba çekilmezler ve sorumlu olmazlar.

Allah yaratklarn kalplerinde onlar için kabul, sevgi ve ilgi meyda-

na getirmi, tekliften kurtulmulardr. Onlar, amelsiz geçen ömürleri sü-

resince, Allah karnda ‘güzel amel yapan kimsenin ücreti
’3 '4

gibi ücret alr.

Çünkü onlar kendisine çeken ve akllar gitmeseydi yerine getirecekleri

iyi amellerin neticelerini onlar adma koruyan Allah’tr. Örnek olarak,

abdesdi uyuyup gece kalkp namaz klmaya niyetlenen bir insan verebi-

liriz. Allah onu ruhuyla alkoyar ve sabah vaktine kadar uyur. Bu du-

rumda Allah ona gecesini ibadetle geçiren kimsenin ücretini yazar.

Çünkü uyku halinde onu kendi katnda hapseden Allah’tr. Binaenaleyh

onlarda teklif ile sorumlu olan ey, ruhlardr ve ruh, saltanat kendisin-

de ortaya çkan Haklan müahedesinde kendinden geçmitir. Dolaysy-

la, dtan gelen duyumu korumak için saklayan ve duyumun getirdii

eyi anlayacak kulaklar yoktur.

Ben de bu makam tattm. Bu esnada bana bir hal geldi. Bu halde,

be vakit namaz bana söylendii gibi rükû, secde ve namazn bütün fiil

ve sözlerini tamamlayarak cemaate imamlk yaparak klyordum. Bütün

bu hallerde hiçbir bilgim yoktu: Ne cemaat ne namaz klman yer ne hal

ne duyu âleminden herhangi bir ey hakknda bilgim vard. Bunun ne-

deni, bana baskn gelen ve içinde kendimden ve bakalarndan habersiz

kaldm müahedeydi. Namaz vakti geldiinde, namaz kldm ve in-

sanlara namaz kldrdm bana bildirilmiti. Bu esnadaki halm, uyuyan

kiiden haklarnda bir bilgisi olmad halde meydana gelen hareketlere

benziyordu. Böylelikle Ailah’n benim hakkmda halimi koruduunu ve

gaybet halinde iblî’ye yapt gibi dilimden bir günah döktürmediini

anladm. Gerçi iblî, aktarldna göre, namaz vakitlerinde aklllk ha-

line döndürülürdü. Fakat döndürüldüünün farknda myd, yoksa be-

nim o halde bulunduum gibi miydi, bilemiyorum. Çünkü olay akta-

ran kimse bunu açklamamtr. Cüncyd’e iblî’dcn söz edildiinde öy-

le demi: ‘O’nun dilinden günah döktürmeyen Allah’a hamd olsun.’

Gerçi ben, bilinçsizlik halindeyken baz vakitlerde zatm en genelk ve

yüce Ar ile gerçekleen en büyük tecellide müahede ediyordum. O’na

namaz kldrlyor, ben ise nefsimden habersiz hareketten yoksun bir
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halde duruyordum. Zatm, önümde rükû ve secde ederken görüyor-

dum ve rükû ve secde edenin de kendim olduunu biliyordum. Bu du-

rum, uyuyann rüya görmesine benzer. Bir el akntdayd. Buna ar-
dm. Onn ne ben ne benden bakas olmadn anladm. Buradan, so-

rumlu tutan, tutulan ve teklifin ne olduunu anladm.

Böylece, kendilerinden alnm Hakkn delilerinin hallerini, o hali

tadan biri gibi gerçeklemi bir müahedeyle açklam olduk.

‘Allah hakla söyler doru yola ulatrr .

3

KIRKBENC BÖLÜM
Erdikten sonra Geri Dönenin ve Kimin

Döndürdüünün Bilinmesi

Senin varln, gerçekletirici bir iin yönetimmdendir

Bir de ayetlerin ayrmasndan; keke anlasaydn

Ey insan! Zatn ne kkrtr

Yükseiyle düüüyle eyleri gören Rabbe kar

Akl, anlay ve keskin zekâ sahibiysen

Dûn bilmediini bugün örenirsin

Bu bilgi kendisinin kabul edici olduunu bilinendir

Yaptn i sayesinde yaknlk ve uzakl kabul edersin

Yönetmenin ve özeti ayrtran rabbinden kork!

Korku, kula daha uygun ve daha yaraan eydir.

Dünyada halin sürekli böyle olursa

Belki mutluluun müjdeleri meydana gelir.

Çünkü Hakkn celali, deeri büyük olandr

Yaratklarda ise dilediine hükmeder ve ayrtrr
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Efendi kullarnn kalplerini aldnda

Kendisine; dilediine hükmedip yerine koyduunda

Dilediini kendi katnda saygn olarak brakr

Dilediini ise arzu ettii ey için geri çevirir

Gönderdii kimse nebi veya resul ve vâristir

Sadece bunlar vardr; özetleyiniz

Geride bir kii kald ki o da vâristir

kisi gitmitir, onlarn yerine bakasn koyamazsn

Veliye rahat tahsis edeni tenzih ederim!

Daha faziletli olan kimsenin kendisine gpta edecei bir rahata.

(Peygamberlik, Velilik ve Vârislik)

A

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Alimler peygamberlerin vârisleri-

dir.’ Baka bir hadiste ise, öyle buyurur: ‘Peygamberler para veya dir-

hem miras brakmaz. Onlar, bilgiyi miras brakr.’ Hz. Peygamber’in

balangçtaki durumu, Allah’n kendisini brahim’in dinine göre ibadet

etmeye muvaffak klmasyd. Hz. Peygamber Hira dana çekilir, orada

Allah’n bir ihsan olarak ibadet ederdi. Hale anszn kendisine tecelli

edinceye kadar böyle sürmütür. Melek kendisine gelmi, elçilik görevi-

ni teslim etmi ve peygamber olduunu bildirmitir. Peygamberlik gö-

revi tam olarak kendisinde yerleince korkutucu, müjdeleyici, Allah'n

izniyle Allah’a davet eden, aydnlk veren bir kandil olarak bütün insan-

la gönderildi. Böylece risaleti tebli etmi, emaneti yerine getirmi,

basiretle Allah’a davet etmitir.

Aramzdan yetkin vâris veli ise, Hz. Peygamber’in eriatnn bütü-

nüyle Allah’a yönelen kimsedir. Bu durum, bâtnndaki ilahi bir tecelliy-

le, Allah peygamberi ve resulü Hz. Mhammed’e indirmi olduu eyi

anlama özelliini o velinin kalbine açncaya kadar sürer. Böylece Allah,

kitabn anlamayla onu rzldandrr ve onu b ümmet içindeki sezgi sa-

hiplerinden biri yapar. Veli için bu durum, Hz. Peygamber’e gelen me-

lein yerini alr. Sonra, Allah karsnda kalplerini iyiletirmek, onlar

irar etmek, övülmü ve yerilmi düünceleri ayrt edip eriatn maksat-

larn açklamak üzere Allah bu yetkin veliyi yaratklarna geri gönderir.
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Allah’n peygamberinden sabit olan ve olmayan hükümleri de, Allah’n

bildirmesiyle insanlara açklar. ‘Allah ona kendi katndan bir bilgi ver-

mitir.’ Böylece insanlarn himmetlerini, en mukaddes makam ile en

iyiyi aramaya yükseltir, risaletini tebli edite Hz. Peygamber’in yapt
gibi onlar Allah katmda bulunan eye tevik eder.

u var ki vâris, bir eriat ihdas etmedii gibi yerleik bir hükmü de

ortadan kaldrmaz, sadece açklar. Çünkü vâris, rabbinden gelen bir de-

lile ve rabbini bilmede basirete sahiptir. ‘Onu ondan bir ahit okur.’ Bu

durum ise, peygambere uymasnn doruluundan kaynaklanr. Vâris,

Allah’a davet ettii nitelikte Allah’n peygamberine ortak yapt kimse-

dir. Bu balamda Allah (Peygamberine) öyle (demesini) bildirmitir:

‘Ben ve bana tabi olanlar basiret üzere Allah’a davet ediyoruz™ 5 Burada

‘bana tabi olanlar’, vârislerdir. Dolaysyla onlar, basiretle Allah’a davet

eder. Ayn ekilde Allah, vâris velileri sknt ve denendikleri ilerde

peygamberlere ortak yapmtr. Allah öyle buyurur:
‘
Onlar Allah’n

ayetlerini inkâr eden, haksz yere peygamberleri öldüren ve insanlardan

adaleti emredenleri öldürenlerdir.
n,r'

Burada kastedilenler, vârislerdir.

Böylece Allah vârisler ile peygamberleri Allah’a çarmada ortak yapt
gibi belalara maruz kalmada da ortak yapmtr.

eyhimiz Ebû Mcdyen, genellikle öyle derdi: ‘Müridin iradesinde-

ki doruluunun belirtisi, yaratklardan kaçmasdr.’ nsanlardan kaç-

mak, Hira danda ibadet etmek üzere insanlardan uzaklarken ve ayr-

lrken Hz. Peygamber’in halidir. Sonra öyle derdi: ‘nsanlardan kaç-

masndaki dürüstlüün belirtisi ise, Hakk bulmasdr.’ Hz. Peygamber,

insanlardan uzaklam olarak ibadete devam ederken, Hak anszn

kendisine tecelli etmiti. Sonra öyle derdi: ‘Müridin Hakla bulmasnn

doruluunun kann ise yaranklara dönmesidir.’ Burada ise Hz. Pey-

gamber’in peygamberlik göreviyle insanlara dönme halini kasteder. Bu
dönmenin vârislerdeki anlam ise insanlar irat ve kendilerine erian

öretmek niyetiyle dönmektir.

eyh bu ifadesiyle, peygambere vâris olmadaki yetkinlik özelliini

kastetmitir. Çünkü Allah’n öyle kullan vardr ki, Allah kendilerine te-

celli ettiinde, onlar kendisine çeker, âleme döndürmez ve kendisiyle

megul eder. Bu durum, pek çok kez gerçeklemitir. Fakat peygambe-

re vâris olmann yetkinlii, yaratklara dönmeye baldr. Gerçi Rbû Sü-
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leyman ed-Dârânî’nin ‘ulasalard dönmezlerdi’ ifadesi seni rahatsz

edebilir. Fakat onun kastettii, doal arzularna, haziarna ve kendisin-

den Allah’a döndüü eye tekrar dönen kimseler hakknda geçerlidir.

rat etmek niyetiyle Allah’a dönenler hakknda ise öyle denilemez:

‘Onlara hakikatten bir parlt görünseyd, kendisinden Allah’a döndük-

leri eye tekrar dönmezlerdi. Hatta o eyde Hakkn yüzünü görseler bi-

le yine ona dönmezlerdi. Çünkü teklif ve edep mertebesi, onlar bundan

alkoyar.’

Allah ehlinin büyüklerinden baka biri ise, Talanca, erdiini iddia

ediyor’ denildiinde öyle demi: ‘Ermi, ama cehenneme!’ Burada kas-

tedilen udur: Söz konusu kii, bu ifadesiyle Allah’n kendisine ulala-

bilen snrl bir varlk olduunu iddia etmektedir. Allah ise öyle der:

‘/fer nerede olursanz, O sizinle beraberdir.*
217 Ya da o kii, Allah’a erdi-

inde dini vecibelerin kendisinden düeceini ve teklifin art olan akl

bulunmakla birlikte sorumlu olmadn iddia etmitir. Bu erme, ona

bu düünceyi vermitir. Böyle biri, eyhin, ‘ermitir, ama cehenneme’

dedii kimsedir. Baka bir ifadeyle böyle bir iddia doru deildir. Bila-

kis Allah’a dönmek, kendisinden baka her eyi keser atar. Artk insan,

Rabbinden alr hale gelir. Sûfier, aralarnda bir görü ayrl olmaks-

zn, bunu reddetmezler.

eyhimiz Ebû Yakub Yusuf b. Yahlef el-Kûmî öyle derdi: ‘Bizim

ile arzuladmz Hale arasnda sarp bir yoku vardr. Biz doa bak-

mndan yokuun ta dbindeyiz ve en zirvesine ulancaya kadar sürekli

bu yokuu trmanmaya devam ediyoruz. Zirvenin ardna ulatmzda
ise, artk oradan dönmeyiz. Çünkü zirvenin ardnda kendisinden ayrla-

namayacak eyler vardr.’ te bu, Ebû Süleyman ed-Dârânî’nin, ‘ulasa-

lard dönmezlerdi’ sözünün anlamdr. Burada eyh, yokuun zirvesine

ulamay kastetmektedir.

nsanlardan dönenler ise, yokuun zirvesine ulamadan ve ardn
görmeden dönmü kimselerdir. Bununla birlikte dönmeyi gerektiren

sebep, yetkinleme (ya da insanlar yetkinletirme) talebidir. Fakat (ger-

çekte ulaan çimse, erdii zirveden) aa inmez, bilakis bu makamn-

dan insanlar Hakka davet eder. te bu, Allah’n ‘basiret üzere’ ifadesi-

dir. Böylelikle bu ldi, davet edileni görür ve gerçek bir tanklkla bilir.

Dönmeyen ise, âleme dönük bir yüz sahibi deildir ve bu nedenle ula-
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t zirvede durarak kalr. Böyle bir insan, duran (vâkf) diye isimlendi-

rilen kimsedir. Çünkü bu yokuun ardnda teklif yoktur ve oradan an-

cak ölen kimse düebilir. u var ki onlarn, yani duranlarn bir ksm,

orada müahede ettii eyden kendisinden geçmi olabilir. Onlardan bir

grup mevcuttur. Bu hal, Ebû Yezid ei-Bestami’de devam ettii gibi ayn

zamanda Ebû kâl el-Maribi ve bakalarnn hali de böyleydi.

Allah’a ermenin anlamn belirttikten sonra, bilmelisin ki: Allah’a

erenler mertebe mertebedir. Bir ksm, zata delil olmas yönünden sade-

ce Allah’a delalet eden zati bir isme erer. Bu isimler bizdeki özel isimler

gibidir ve anlamlar bilinse bile baka bir eye delalet etmezler. Bu kii-

nin hali, Allah’n celalinde kendisinden geçmi melekler ve Kerrûbiyyû

meleklerinin hali gibidir. Onlar, Allah’tan bakasn bilmedikleri gibi

onlar da Allah’tan bakas bilemez. Bir ksm ise, kendisini Allah’a ula-

tran veya Allah tarafndan kendisine tecelli eden isim yönünden Allah’a

erer. Böylece (bilgisini) kendisini O’na ulatran isim yönünden alr.

Söz konusu bu ilâ adam ya da ahs -ki bunlar kadn da olabilir-

(Hakka) erdiinde, kendilerini Allah’a ulatran isim yönünden ermi-

lerse, O’nu müahede eder ve görme kesinliine sahip olurlar. Bu du-

rumda bu isim, el-Hâlk (yaratan), el-Bâri gibi bir fiil sfat veya e-

ekûr ve el-Hasîb gibi nitelik sfat veya el-Gani gibi tenzih sfat talep

eder. Bu durumda Hakka erme, söz konusu ismin hakikatinin verisine

göre gerçekleir. Eren insann merebi, zevki, kanmas ve vecdi bu

isimden ortaya çkar ve onu amaz. Böylece kiinin haline hâkim olan

ey, bize göre, bu ilahi ismin hakikatinin verdii eydir. Böylece sen de

onu bu isme izafe eder ve onunla çarr, Abdü’-ekûr (ükredilenin

kulu), Abdu’l-Bâri (yaratann kulu), Abdü’l-Ganî (muhtaç olmayann

kulu), Abdü’l-Celil (Yüce olann kulu) ve Abdu’r-Rezzak (rzk verenin

kulu) dersin.

Hakka erenler, kendilerini ulatran isimden baka bir isme ula-

msa, bu durumda bilinmeyen ve kiinin halinin ulat ismin hakika-

tinin verisine uymayan bir bilgi getirir. Böylece eren içii, bu makamda

bilinmeyen eyleri dile getirir. Bazen bu bilgi hakknda sûfîlerin yolunu

bilmeyen kimseler kendisine tepki gösterir. ve insanlar onun bilgisinin

halinden yüksek olduunu görür. Bize göre böyle bir insan, kendisini

erdiren ismin müahedesine ulaan kimseden daha üstündür. Çünkü
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böyle bir insan bilinmeyen ve haline uygun olmayan bir bilgi getirmez.

Bu durumda insanlar, onun bilgisinin halinden aa ve altta olduunu

görür. Ebû Yezid el-Bestami öyle der: ‘Arif söylediinden yukar, âlim

ise, söylediinin altndadr.’

Böylece erenlerin mertebelerini senin için snflam olduk. Onlarn

bir ksm döner, bir ksm ise dönmez.

Dönenler de iki ksma ayrlr: Bir ksm, Ebû Mcdycn gibi, isteye-

rek döner, bir ksm ise Ebû Yezid gibi zorla ve mecburen dönenlerdir.

Allah Ebû Yczid’c (peygamber için) irat vc hidayet vârisi olmasn sa-

layacak niteliklerini giydirdiinde, Ebû Yezid O’nun katndan (halka

doru) bir adm atm ve baylp dümütü. Hemen bir nida duyuldu:

‘Sevgilimi bana gönderiniz, onun benden ayrlmaya tahammülü yok-

tur.’ Böyle bir ermi, insanlarn yanna çkmay istemez. O, hal sahibi-

dir.

Allah adamlarnn üstünlerine gelince, onlar büyükler ve peygam-

berden onun kulluunu tevarüs eden kimselerdir. Onlar tebli yapmak

emredilirse, makamlarn insanlarn gözlerinden gizlemek için çare arar-

lar, Haldun seçkin kullarndan olduklar bilinmeyecek özelliklerle insan-

larn nezdinde görünürler, Böylece, Allah’a davet etmek ile makam giz-

lemeyi birletirirler. Onlar, insanlar hadis kitaplarn, ahlâk kitaplarn

vc eyhlerin menkbelerini okumaya çarr. Böylece insanlar, onlar

kendi hallerinden konuanlar olarak deil, aktaranlar olarak bilir. Tebli

emriyle muhatap olduklar sürece böyle davranmalar gerekir. Böyle

yapmak zorunda deillerse, halleri sürekli örtülmü avam ile beraber-

lerdir. Onlar hakknda iyilik ve kötülük inanc beslenmez.

Bu ermilerin bir ksmna, kendilerini yönlendiren ilah isimlerin

bilgisi gösterilmez. Fakat onlar, kendileriyle seyr ü suiûk ettikleri dini

vecibelere bakarlar. Bu vecibeler (-in ifa edildii organlar) sekiz tanedir:

El, ayak, karn, dil, kulak, göz, cinsel uzuv ve kalp. Bunlardan baka bir

ey yoktur. Bunlar, karlkl ilikiler âlemine erdiklerinde kendilerine

açlr. Böylelikle çaldklar kapya ulatklarnda, kendilerine neyin açl-

dna bakarlar. Açldnda ise, gayb’den onlara tecelli eden eyde ken-

dilerine açlan kapnn hangi kap olduunu örenirler, Görülen ey,

kendilerine görünen bir iliki nedeniyle eli talep ediyorsa, ermi el sahibi

olur. Müahede edilen ey belli bir iliki nedeniyle gözü talep ediyorsa
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ermi, göz sahibi olur. Bürün organlar için ayn durum vardr. Ermi içii

veli ise kerametleri, peygamber ise, mucizeleri bu türden gerçekleir.

Avn zamanda menzil ve marifederi de bu türden gerçekleir. Hz. Pey-

gamber buna defalarca iaret etmitir: ‘Abdest alp abdest suyunu par-

maklar arama girdiren, sonra da içinden bir ey konumadan iki rekât

namaz klan kimseye cennetin sekiz kaps açlr, dilediinden içeri gi-

rer.’ Bu .ahs da temizliini tam yapp srrn durulatrdnda,

sorumlu organlarnn amellerinin verilii olan her ey ona açlr. Organ-

lara ait bu amellerin mertebelerini Mevâkiu'n-Nücûm adl kitabmzda

açkladk.

Allah kendilerine uygun nurlarla onlara yardm eder. Bunlar, nur

mertebesinden olan sekiz eydir. Bir ksmnn yardm, imek nurun-

dan gelir. Bu, zat müahede mertebesidir ve (simgesel olarak imekle

anlatlan) iki türdür. Yamur getiren ve getirmeyen imek. Tenzih

özellikleri gibi, tecelli bir netice vermez ise, yardmn kayna yamur
getirmeyen imektir; netice verirse, sadece tek netice verebilir. Çünkü

Allah’n tek bir nefsi sfat vardr ki, o da, zatnn ayndr ve onun iki

olmas mümkün deildir. Ermi için bu imek nurundan bir keifte

ilahi bir bildirim meydana gelmesi tesadüf ederse, bu durumda o, ya-

mur getirmeyen imek deildir. Bir ksmnn nur mertebesinden gelen

yardm, güne nurundan, bir ksmnn, dolunay nurundan, bir ksm-
nn yardm ay nurundan, bir ksmnn yardm hilal nurundan, bir ks-

mnn yardm kandil nurundan, bir ksmnn yardm yldzlarn nu-

rundan, bir ksmnn yardm ate nurundandr. Bunlardan baka nur

Bu nurlarn mertebelerini de Mevakiu’n-Nûcûm adl kitabmzda

zikrettik. Ermilerin idrakleri de, nurlarnn mertebelerinin deerine

baldr. Mertebeler ise, nurlarn ayrmasyla ayrt gibi (sahipleri

olan) adamlar da mertebelerin farkllamasyla ayrr.

Ermi adamlardan bir ksm, bu makam veya üahi isimler hakknda

bilgisi olmayanlardr. Fakat onlar, peygamberlerin hakikatlerine ve sr-

larna ulaabilir. Ulatklarnda ise, bu açlma esnasnda sahip olduklar

amellerin deerince,
.

peygamberlerin srlarndan bir kap kendilerine

açlr. Bir ksnma Musa’nn hakikati tecelli eder ve onun müahedesi

Musevî (Musa’nn hakikatinden) olur. Bir ksmna ise sa’nn latifesi(-
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nden bir kap) tecelli eder. Ayn durm, dier peygamberlerin srlar

için söz konusudur. Böylelikle ermi, veraset yoluyla bu peygambere,

fakat kendisine tecelli eden peygamberin getirdii eriat Hz.

Muhammed’in eriatnn onaylad yönden nispet edilir.

Bu ermi, zahiri veya bâtn yönünden önceki bir peygamberin e-

riatnn açlmasn salayan amelinde ‘hakka’l-yakîn’ derecesine

ulatm görür. Bu durum', ‘beni hatrlamak için namaz M’31* ayetine

benzer. Çünkü bu ifade, Hz. Musa’nn eriatndand. âri Teâlâ, uyku

veya unutma nedeniyle namaz vaktini geçiren kimse için bu hükmü

onaylamtr. Bu ermiler, (bilgilerini) peygamberlerin srlarndan alr.

Onlardan bir grup ile karlatk. Ne nurlarda ne organlar ne de ilahi

isimler hakknda zevkleri ya da deneyimleri vard.

Erenlerin bir ksm, Allah’n onun adna bütün tarzlar birletirdii

kimselerdir. Ermilerin bir ksm ise, bu bahiste iki veya daha fazla mer-

tebe sahibi olanlardr. Bu durum. Haklan onun adna tabim ettii rz-

ka göre gerçekleir. Bu snflardan her bir insan, irat ve hidayet maksa-

dyla insanlara döndürüldüünde, hangi mertebede olursa olsun kendi

zevkini amaz.

‘Allah hakk söyler vc doru yola ulatrr.’

KIRK ALTINCI BOLUM
Az lmin ve Onu Salihlerden Kimin

Elde Ettiinin Bilinmesi.

eyleri bilmek, tek bir bilgidir

Çokluk bilinendedir, bilgide deil

E'arî görür ve zanneder ki

Zatnda ve niteliklerinde çoalmaktadr.
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Hakikat ise, kukusuz, söylediini reddeder

Onunfikrinden ve ihsanlarndan olsa bile.

Hak daha parlaktr, gizlilik yoktur

Kendi hakikatinde ve isimlerinde tektir

(Bilginin Birlii, Bilinenlerin Çokluu)

Allah öyle buyurur:
'
Size bilgiden çok az verilmitir .'319 eyhimiz

Ebû Meyden, bu ayeti okuyan birini duyduunda öyle derdi: 'Bize ve-

rilen az ilim de bize ait deildir, sadece ödünçtür. lmin çouna ise ula-

amadk. O halde biz sürekli cahiliz.’

Hzr geminin ucuna konup gagasyla denize vuran bir ku gördü-

ünde Hz. Musa’ya öyle demi: lBu ku suyu gagalarken ne diyor bili-

yor musun?’ Musa cevap vermi: 'Hayr, bilmiyorum!’ Hzr öyle der:

'Ey Musa! Bu ku diyor ki: Benim ve senin bilgin Allah’n bilgisinden

gagamn u denizden eksilttii su kadar bilgi eksiltmitir.’ Burada kas-

tedilen, bilgi deil bilinenlerdir. Bilgi çogalsayd, varla sonsuz eylerin

girmesine yol açard ki böyle bir ey imkanszdr. Çünkü bilinenlerin

sonu yoktur ve bilinen her eyin bir ilmi olsayd söylediimiz durum

gerçekle irdi.

Bilgisi tek olduu halde Allah’n sonsuz eyleri bildii malumdur.

Dolaysyla bilginin tek bir gerçek olmas gerekir. Çünkü bilgi, mevcut

olmadan bilinene ilimez. Bu bilginin mahiyeti nedir? Acaba bilenin za-

t mdr, yoksa ona ilave bir ey midir? Hakkn bilgisi söz konusu oldu-

unda bu konuda aklclar arasnda görü ayrl vardr. Biliyoruz ki,

Allah’n ilmi sonsuz eylere iliir. Böylece, her bilinenin bir bilgisinin

olmas geçersizleir. ‘Bilgi, bilenin zatnn ayndr veya zatna ilave bir

sfattr’ diye iddia etmek eittir. u var ki sfatlan nispeder olarak görü-

yorsan durum farkldr.

Eer sen 'bilgi özel bir nispettir, nispetler ise tpk haller gibi varlk

veya yokluk ile nitelenmez’ diye iddia edenlerden isen, bu yoruma göre,

her bilinenin bir bilgisi olabilir. Bilinenlerin sonsuz olduunu biliyoruz,

o zaman nispeder de sonsuzdur. Buradan, bnü’l-Hatîb’te (er-Râzî) ol-

duu gibi taaUukât ve mamu’l-Harameyn’de olduu gibi istirsâl (soru-

nu) meydana gelmez.
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Bu meselede ortaya koyduumuz düünceyi anladktan sonra, bil-

giye çokluk veya azl nispet etme hususunda istediini söyleyebilirsin.

Bu mevanda Allah, bilgiyi sadece kullarna verdii bilgide azlkla nite-

lemitir. Bu ifade, ‘size verilen’, yani size verdiim bilgi demektir. Boy-

lece Allah, buradaki bilgiyi hibe yapmtr. Kulu Hzr hakknda da öy-
le der: ‘Ona katmzdan bir bilgi verdik.’™ Baka bir ayette ise, ‘Kur’an’

öretmitir’ buyurur. Bütün bunlar, bilginin bir nispet olduunu göste-

rir. Çünkü özünde bir olan ey, azlk veya çöldük özelliiyle nitelenc-

mez. Çünkü o artmaz.

Bu nedenle öyle deriz: Saylar kendisinden meydana gelse bile bir,

say deildir. Görmüyor musun: Alem Allah’a istinat etmi olsa bile,

Allah’n âlemden meydana gelmesi gerekmedii gibi saylar karsnda

bir’in durumu da böyledir: Saylar kendisinden var olsa bile, bir yine de

say deildir. O halde bir için birlilc, kendisine izafe edilse de, sayy ka-

bul etmeyen özsel bir niteliktir. Bilgi bir nispet olsa bile, azlk ve çoklu-

un ona verilmesi gerçek bir vermedir; baka bir ey ise, azlk ve çoklu-

un ona verilmesi mecazi olabilirdi.

Araplarn sözleri, insanlar nezdindc, hakikat ve mecaza dayanr.

Gerçi biz, bu meselede Kur’an söz konusu olduunda onlardan farkl

düünürüz. Çünkü biz Kur’an’da mecaz olduunu reddediyoruz. Bila-

kis mecaz, Araplarn sözünde bulunur. Buras bu meselenin açklanaca-

yer deildir. Bu konuyla ilgili mesele çalmayla elde edilen bilgi de-

il, verilen bilgidir. Allah söz konusu ayette kazanlan bilgiyi kastetmi

olsayd, ‘size verilen’ demez, ‘elde etme yolunun size verildii ilim’ der

ya da Hzr hakknda öyle derdi: ‘Ona bilgileri elde etme yolunu öret-

tik.’ Hâlbuki Allah böyle bir ey söylemedi.

Biz, düüncelerimiz (fikir) ve duyularmzdan elde ettiimiz bir

bilginin bulunduunu biliyoruz. Bir de kendimiz kaynakl herhangi bir

ey vastasyla elde etmediimiz, aksine Allah’n bir ihsan olan bilgi da-

ha vardr. Allah onu kalplerimize ve srlarmza indirmi, biz de görü-

nür bir sebep olmakszn onu bulduk. Bu ince bir meseledir.

nsanlarn büyük ksm, takva’dan meydana gelen ilimlerin verilen

ilimler olduunu zanneder. Hâlbuki i böyle deildir. Onlar, sadece

takva sayesinde elde edilen ilimlerdir. Çünkü takvay Allah, bu bilginin

gerçeklemesinde bir yol yapm ve öyle buyurmutur: ‘

Allah’tan takva
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ederseniz, sizin için bir furkan yaratr.™ 21 Baka bir ayette ise öyle bu-

yurmutur:
‘

Allah’tan korkunuz, O size öretir.™
21 Nitekim Allah, doru

düünceyi de bilginin gerçekleme sebebi yapmtr. Fakat dor dü-

üncenin bilginin gerçekleme sebebi olmas, öncüllerin düzenlenmesi-

ne baldr. Ayn zamanda, gözü de görülen eylere dair bilginin ger-

çeklemesinin sebebi yapmtr.

Verilen bilgi (Vehbî bilgi) ise, herhangi bir sebepten meydana gel-

mez, bilakis o, Allah katmdandr. Bunu ören ki ilahi isimlerin hakikat-

lerini birbirine kartrmayasm. Çünkü el-Vehhâb, verdikleri bu tarz

olandr. Bu durum, el-Kerîm, el-Cevâd ve es-Sahî gibi ilahi isimlerden

farkldr. lerin hakikatlerini bilemeyen kimse, ilahi isimlerin hakikatle-

rini de bilemeyecei gibi ilahi isimlerin hakikatlerini bilemeyen kimse

ise, kendine yaraan tarzda övgüyü ifade etmeyi bilemez. Bu nedenle

‘cahillerden olmayasn diye
™21

seni uyardk.

Bütün peygamberlik (bilgileri), verili Cvehbî) ilimlerdir. Çünkü pey-

gamberlik kazanlm deildir. Dolaysyla bütün eriadar, Müslümanlar

olan ehl-i slam’a göre verili ilimlerdir. Burada ‘bilgileri kazanmak1

de-

yimiyle kulun çabasnn bulunduu eyleri kastediyorum. Verili olan ise

kulun çabasnn bulunmad eydir. Bunu söylememizin nedeni, bile-

nin bu verili ve kazanlm bilgiyi almasn salayan yatknlk. Çünkü

yatknln (istidadn) bulunmas, zorunludur. nsann elde etmeye ça-

lt bilgiler için bir yatknlk bulunursa, ondan meydana gelen bilgi

de kazanlm bilgi olur. Böyle bir insan, bildiiyle amel edip Allah’n

bilmedii eyin bilgisine ulatrd kimseye benzer.

Bütün eriadar, verili ilimlerdir. eriat olmayan verili ilimleri elde

ederiler ise velilerden az bir gruptur ki, onlardan biri kesinlikle H-
zr’dr. Çünkü Allah Hzrfa verilen bilgi) hakknda ‘O'nun katndan™2*

demitir. Bize bu konuda bildirilen peygamberler ise Âdem, lyas, Ze-

keriya, Yahya, sa, dris, smail peygamberlerdir. Bütün peygamberler

bu bilgiyi elde etmitir; fakat burada, Allah’tan bizim aldmz tarzda

bilgi aldklar bildirilmi ve isimleri söylenmi peygamberleri kastediyo-

ruz. Bu nedenle bu peygamberlerin adlarn verdik, dierlerini zikret-

medik.

‘Size ilimden pek az bir ey verilmitir™2
'
3
ayeti ise, verilen bilgi hak-

knda deilse bile onun iki yönü vardr: Birincisini ‘size verildi’, dierini
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ise ‘az’ ifadesi gerektirir. Ayette geçen kaili (az) kelimesi, istiklal (müs-

takil olmak) kelimesinden gelir. Baka bir anlatmla, size bilgiden kendi

banza tayabileceiniz kadar verilmitir, güç yetiremeyeceinizi ise

vermedik. Çünkü siz onu kendi banza tayamazsnz. Bu balamda,

akl ilimleri de bu kapsama girer. Çünkü onlar, akllarn tek bana alg-

layabilecei bilgilerdir.

Dostlarmz, yaratlm ilim hakknda görü ayrlna dümütür:

Acaba o, sonsuz bilinenlere iliir mi ilimez mi? Allah’n zatnn biline-

meyeceini kabul edenler, bilginin sonsuza ilimeyeceini düünmü,
bunu reddetmeyenler ise, onun gerçeklemesini de reddetmemitir. Fa-

kat bu durumun dünyada herhangi bir kimse için gerçeklemi olduu

bize aktarlmad. Ahrette ne olacam ise bilmiyorum, Hz. Peygamber,

gelmi ve geçmilerin bilgisini örendiini bize bildirmi, bununla bir-

likte, kyamet günü efaat kapsnn açlmasn isteyecei vakit Allah’a

bir takm övgülerle hamd edeceini söylemitir. Böylece, Allah’n bu

övgüleri kendisine o gün bildireceini, imdi ise onlar bilmediini be-

lirtmitir. Dolaysyla baka biri onlar bilseydi, Hz. Peygamber ‘önceki-

lerin ve sonrakilerin bilgisini örendim’ derken doru söylememi

olurdu. Hâlbuki o, doru sözlüdür. Buradan ise, hiç kimsenin bilgisi-

nin sonsuza ilimedii ortaya çkar.

Bu nedenle insanlar, sadece onun imkanndan söz etmitir: Acaba

böyle bir ey mümkün müdür deil midir? Her mümkün gerçeklemez.

Mümkünlerin gerçeklemesi, kapal konulardan biridir. Bir mümkün
nasl gerçekleir? Gerçeklemeyen baz mümkünler vardr. Bu durum

bizce her vakit anlalr bir durumdur. Çünkü iki mümkünden veya

mümkünlerden birinin (varlnn) tercih edilmesi, o esnada tercih

edilmeyen eyin gerçeklemesini engeller. Varlkta gerçeklemeyen

mümkün varlkta gerçeklememesi tercih edilen ise, o zaman yokluu

tercih edilmi demektir. Binaenaleyh bu durumda mümkün, gerçekle-

mi demektir. Çünkü miimkiin hakknda imkan yönünden tercih edi-

len ol malda nitelenmek zorunludur. Bu tercih, onn yokluunu tercih

olabilecei gibi varln tercih de olabilir. Hal böyle olunca, her müm-
kün kksz meydana gelmitir. Mümkünler sonsuz deil ise, tercih

onlarn hepsine sirayet eder.
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Bu ince bir konudur. Çünkü mümkünler sonsuz olsa bile -onlar

yoktur- bize göre onlar gören olmas yönünden Hak tarafndan görü-

lür. Çünkü biz, görmenin sebebini varlk saymyoruz. Bize göre eyleri

görmenin nedeni, -ister yok ister mevcut olsun- görülen eyin görme

fiilinin kendisine ilimesini kabul edici olmasdr. Her mümkün, gör-

meyc (görülmeye) yatkndr. O halde mümkünler, sonsuz olmasalar bi-

le, ilim nispeti bakmndan deil, herhangi bir ekilde ‘görme5

diye

isimlendirilen baka bir nispet yönünden Allah tarafndan görülürler.

Allah öyle buyurur: ‘Allah’n gördüünü bilmez mi?’ Burada
‘
Allah’n

bildiini bilmez mi’
336 dememitir. Baka bir ayette ise,

'

güzlerimizin önün-

de gerçekleir’
327 buyurur. Yani görebileceimiz tarzda gerçekleir. Allah

Hz. Musa ve Harun’a ise öyle hitap etmitir:
cKukusuz ben sizinle be-

raberim; duyarm ve görürüm’ 328

‘Allah hakk söyler ve dora yola ulatrr.’





FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN
YRM DÖRDÜNCÜ KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

KIRK YEDNC BÖLÜM
Süfli Menzillerin ve Makamlarnn Niteliinin

Srlarnn Bilinmesi. Arif Balangcm Zikrettiinde
Nasl Rahatlar? Makamnn Yüksekliine Ramen Ona

Arzu Duyar. Onu Buna Çaran Su Nedir?

Hakk lk (el-Evvel) diye nitelenmi gördüümde

Balangç denizine geldim avuçlayaym diye

Susam kimsenin hazzyla, yoksa içme niyetiyle deil

Beni sonunda avuçlarken görür

Ey onun içimi haz veren serinlii!

Scak bir ciere; onun için çal ve dur

Çünkü bu içecein kalpte bir hazz vardr

O esnada aknlkla nitelenmi rabbini bu içecek kandrr

Onun armas müahede etmekten seni perdelemesin

Ya da onda gördüün güzellik ve böbürlenme

Çünkü onun önde gidende örnei bulunur

Geriden gelen herkeste önde gitmi örnek vardr.
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Seçilmiin varislii ve kesinlemi bir nitelik

Hakkn isimleriyle gerçekte kuatlm olarak.

Çünkü adamlarn sonlan balangçtr

Kendilerinden sonra gelmi ardlar olmayan kimseler için

Tavrnda Allah'n peygamberi gibi.

Onun halefi yoktur. Bilakis i onun nezdinde durmutur.

Bilmelisin ki: Âlem küre eklinde olduu için, insan soundayken

balangcna özlem duyar. Böylece yokluktan varla çkmamz O'nmla

gerçekletii gibi yine O'na döneriz. Allal öyle buyurur: ‘Her i O’na

döner.'
329 Baka bir ayette ise, ‘çinde Allah’a döndürüleceiniz günden kor-

kunuz,' 330
‘Dönü O’nadr

,

,3îl ‘lerin sonu Allah’adr'
332 buyurur.

Bir daire çizmeye baladmda, bama ulancaya kadar onun dön-

düünü görmez misin? Bu durumda daire meydana gelir. böyle ol-

mayp O’nun katndan dorusal bir çizgi halinde çkm olsaydk, O’na

dönemez, doru sözlü olduu halde ‘O’na döndürülürsünüz,m ifadesi

doru olmazd. Her i ve her mevcut, kendisinden var olduu balang-

ca dönen bir dairedir.

Allah, her varln mertebesini ilminde belirlemitir. Baz varlklar

(mevcut) kendi mertebelerinde yaratlm, orada kalm ve ayrlmam-

tr. Bu nedenle onlar hakknda balangç ve sondan söz edilmez, onlar

için sadece var olmu denilebilir. Çünkü balangcn mahiyeti, ancak bir

eyin göçtüü eyin ortaya çkmasyla anlalabilir. Bu ksmda ise, bir

eyin balangc o eyin var olmasdr, baka bir ey söz konusu deildir

(çünkü bulunduu mertebeden ayrlmamtr, yani yer deitirme ol-

mamtr). Baz varlklar ise, önce kendi mertebelerinde var olur, sonra

varlklaryla doalarnn âlemine iner. Bunlar, unsurlardan türemi ci-

simlerdir, fakat bütün cisimler deil, sadece insan ve cinlerin cisimleri-

dir.

Allah, hakknda bilgileri olmakszn indirildikleri kendileri için be-

lirlenmi bu mertebelerde her alisi o mertebeye çaran bir davetçi yer-

letirmitir. Binaenaleyh o ahs, kendisine ait mertebeye ulancaya ka-

dar iyi ameller ile yükselir veya o mertebeyi Haklan raz olmayaca

ameller ile talep eder. O halde Hakkn davetçisi kulun kalbine yerleti-

inde, kul seyr ü suluke balaynca kendisine varaca makamdan kulu
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(Allah’a) davet eder. Kalbe gelen her tecelli haz alnan bir ey olduuna

göre, o yenidir, yabancdr ve latiftir. Bu nedenle sürekli ona arzu duyu-

lur. Vatan sevmek de, bu ksma girer. Nitekim bn er-Rum öyle der:

Vatanlar insanlara sevdirmitir

Gençlerin gerçekletii hedefleri

Vatanlarm yâd ettiklerinde, onu yâd ettiren ey

özlemle andklar çocukluk dönemleridir.

nsan gaflet uykusundan uyanp kendisini yok olu ve perianla

götüren amellerini tanmad sürece, kendisine tövbe varidi gelmez. Bu

durumda korkar, arzusunun esiri ve çirkin amellerinin klcyla öldü-

rülmü olduunu anlar. Bunun üzerine kap terifatçs ona öyle der:

el-Melîk, ilediin günahlardan syrlp kendisine döndüünde, O’nun

snr ve hududunda durduunda, azabndan seni emin klacan ve sa-

na iyilik yapacam belirtti. Onun ihsanndan biri de, kendisine getirdi-

in her günahn suretini iyilie çevirmesidir.

Sonra kap terifatçs, içinde öyle yazl olan ilahi belgeyi tövbeka-

ra verir:
‘Rahman ve Rahim olan Allah’n adyla: Allah ile birlikte baka bir

ilâha dua etmeyenler ve Allah’n yasaklad can haksz yere öldürmeyenler

ve zina etmeyenlerdir onlar. Bu günah ileyene günahnn cezas, kyamet

günü katmerli olarak verilir. Tövbe edip iman edenler ise, kötülüü iyilie

dönütürülecek olanlardr.

Bir yabanl bu berat belgesini okuduunda öyle der: ‘Allah’n hak-

kmzda deitireceini taahhüt ettii iyi amele bizi muvaffak klacak

kimdir? Cevap olarak içinde öyle yazlm bir berat daha gelir:
‘
Allah

kendisine irk koulmasn balamaz. Bunun dnda ise dilediini ba-
lar.™5 Yabanl öyle der: ‘Balananlardan m yoksa balanmayanlar-

dan m olduumu nereden bileyim?’ Buna cevap olarak içinde öyle ya-

zlm üçüncü bir berat belgesi gelir:
‘

Ey kendilerine kakszlk eden kulla-

rm! Allah’n rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allah bütün günahlar balar.

O, balayan ve merhamet edendir.™6 Yabanl bu berat okuduunda

öyle der: Tamamdr.’ Böylece teslim olur.

Bu balamda, birinci berat belgesi hakknda öyle deriz: Kul,

‘önünden ve ardndan batln remedi, hikmet sahibi ve övülenin katndan
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indirilmi
* 37 bu doru sözlü berat okuduunda, kap terifatçs, âri

(Hz. Peygamber) kendisine öyle der: 'Günahtan tövbe eden kimse,

günahsz gibidir.’ iddetli korkunun ardndan bu güvence kendisine

geldiinde, güven duygusuna ait daha önce aina olmad bir tat ve

haz bulur. Bu konuda bir atasözünde öyle denilir: '...Korkudan titre-

yen adam için güvenden daha haz vericidir.’

Bu hazzn tad onun adna gerçekleip salih amellere balayarak

(idraki) mahalli temizleyip ei-Melîk ile oturmak için hazrlandnda,

(Hak) öyle der: ‘Ben, beni zikreden ile beraber otururum.’ Böylece ki-

inin Hakka dair marifeti güçlenir, celalinin hak ettii özellikleri öre-

nir, kendisine isyanlar olduu zatn deerini bilir. Bunlar örenince,

büsbütün utanr, tövbesinin varidi kendisine geldiinde duymu olduu

haz kaybolur, görür ve anlar ki: lahi mertebe, kendisine göndermi ol-

duu nimete kar saygl olmasn ve ükretmesini istemektedir.

Bunun üzerine tasas ve üzüntüsü artar, hazlar kaybolur. Bu ne-

denle, Allah’ bilenlerin uykularnda balangç derecesindeki müritlerin

gördükleri nurlar görmediklerine tank olursun. Çünkü sulûke yeni

balayan kii, amel ve hallerinin güzelliklerini zihninde canlandrr, böy-

lece onlarn sonuçlarm görür. Bilginler ise, yüce mertebenin layk ol-

duu davrana kar kusur ve ihmallerini görerek uyurlar. Dolaysyla

her biri uykusunda ancak kendisini üzen karanlklar, gök gürültüsünü,

imei ve korkutucu olaylar görür. Çünkü uyku duyuya tabidir.

Nefs, doas gerei haz veren eyleri sever. Hâlbuki tövbekar, töv-

benin durumunu ve sonunu örenince, tövbe varidinin getirdii haz

kaybolmutur. Bu nedenle nefs, makamnn yüceliine ramen, o mer-

tebeye bitimi haz nedeniyle balangç haline özlem duyar (yönelir).

Bu özlem, Allah’ bilmesinin ona verdii tasa ve üzüntüyü giderir. Böy-

le bir durumda kii, kuruntulardan haz alan kimse gibidir. te, sona

erenlerin balangçlarna özlem duymasnn sebebi budur.

Aa menzillere gelince, onlar bedensel amellerin verdii yüce

makamlardr. Bu amellere örnek olarak namaz, cihat, oruç ve duyusal

amelleri verebiliriz. Ayrca aa menziller, nefs kaynakl amellerin ver-

dii makamlardr. Nefs kaynakl ameller, ezaya katlanmak, sabretmek,

nefsin holanaca eylerde azla yetinmek, yeterli olmasa bile bulunanla

kanaat etmek, nefsi ikâyetten alkoymak gibi riyazetlerdir. Bu (nefsi
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eiten) riyazet ve mücahedc amellerinin her birinin özel sonuçlan ol-

duu gibi her amelin bir hali ve makam vardr. âri, söylediklerinden

akl yürüterek söylemedikleri örenilsin diye bir ksmn açklamtr.

Bazlarnn sonuçlarn söylemeyii, niteliklerin farkllamas nedeniyle

sonuçlarn farkllamasndan kaynaklanr. Baka bir amac ise, farz iba-

detlere ait nafilelerin (ferleri mesabesinde olduklar) farzlarn özelliine

sahip olduunu bildirmektir. Bu nedenle bir insann farz ibadeti eksik

olduunda, nafile ibadetlerinden tamamlanr.

Hz. Peygamber, kendisinden aktarlan sahih bir hadiste öyle bu-

yurmutur: ‘Kulun ilk baklacak ibadeti namazdr. Allah öyle der: Ku-

lumun namazna baknz, onu tamm yapm yoksa eksik mi brakm-
tr. Namaz tam ise, onun adna tam olarak yazlr. Namazdan bir ey
eksik ise, Allah öyle buyurur: Baknz, kulumun nafile namaz var m-
dr? Nafile namaz var ise, öyle der: Kulumun farz namazndaki eksii

nafile namazndan tamamlaynz. Sonra, ameller bu tarzda ele alnr.’

badetlerin nitelikleri hakkndaki baka bir sahih hadiste ise Hz.

Peygamber’in öyle söyledii bildirilmitir: ‘Namaz nurdur, sadaka

burhandr, sabr (oruç ve hac) aydnlktr, Kur’an lehinde veya aleyhin-

de delildir. Sabahlayan herkes nefsini satn alr; ya onu azat eder ya da

köleletirir.’ Böyiece nuru namaza, burhan sadakaya -ki kastedilen ze-

kâttr-, aydnl ise oruç ve hacca izafe etmitir. Burada hac ve oruç,

içerdii açlk, susuzluk ve hac fiilleriyle ilgili güçlük nedeniyle sabr diye

ifade edilmitir. Hz. Peygamber, baka bir hadiste ise ‘Allah’tan baka

ilâh yoktur’ ifadesine hiçbir eyin denk olamayacam bildirmitir. Her

farzn nafilesi o farzn parçasdr ve onma cüsindendir. Dolaysyla nafi-

lenin nitelii (kapsamnda bulunduu) farzn nitelii gibidir.

Hz. Peygamber unu eklemitir: ‘Sabahlayan herkes nefsini satar ya

da azat eder.’ Kastedilen, nefsini Allah’tan satn alan kimsedir. Allah

öyle buyurur: ‘Allah müminlerden nefislerini satn almtr .’338 ‘Veya onu

köleletirir.’ Kastedilen ise, hidayet karlnda sapknl ve marifeL

karlnda azab satn alandr .

339 Hz. Peygamber’in bu ifadesi nafile,

farz, mubah ve mekruh amelleriyle eriatn bütün hükümlerini içermi-

tir.

Allah’n kullarna farzkld her ibadet, ilahi bir isim veya ilahi bir

hakikat ile irtibatldr. Allah, kuluna yerine getirdii bu ibadetinde dün-
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yadayken kalbine verdii menzil, bilgi ve marifetleri, hallerine verdii

keramet ve olaanüstü ileri; ahirette ise, cenederinde, derecelerinde

ve özellikle Adn cennetinde Kesib’de yaratann görme nimetini, ibade-

tin ilikili olduu b isimden verir. Allah, namaz klan kiinin kendisine

yakardn bildirmitir. Namaz nurdur. Dolaysyla kul Allah’a baka

bir isimden deil, en-Nur isminden yakarr. Nur bütün karanlklar

uzaklatrd gibi, namaz da, bütün meguliyetleri keser. Dier ameller

ise böyle deildir. Çünkü onlar, namaz gibi kendilerinin dndaki her

eyi brakmay içermez. Bu nedenle namaz nur olmutur. Allah, kulu

kendisine en-Nur isminden yakardnda, onunla ba baa kalp yakar-

nda Hakk müahede etmesiyle de bütün varlklarn silineceiyle müj-

delemitir.

Allah, yakarnda gizli vc açk zikri birletirmesini kuluna farz kl-

mtr. Birincisi gizli zikir -ki o içinden zikretmektir- dieri ise açk zi-

kirdir, o da topluluk içinde zikretmektir. Kul, namaznda Allah’ melek-

ler topluluunda ve yannda bulunan iiten varlklarn içinde zikreder.

Bu ksm, namazda sesli okuduu ifadelerdir. Allah sahih bir kutsi riva-

yette öyle buyurur: ‘Beni içinden zikrederse, ben de onu içimden zik-

rederim. Beni bir toplulukta zikrederse, ben de kendisini o topluluktan

daha hayrl bir toplulukta zikrederim.’ Bazen daha hayrl bir topluluk

derken, bilhassa Allah’n kendi mertebesine tahsis etmi olduu yakn

melekler kastedücblr. Bu üstünlük nedeniyle namazda açk ve gizli

okumak kullara farz klnmtr.

u halde namaz klp namaznn kendisinden baka her eyi uzak-

latramad bir kul (gerçekte) namaz klmad gibi namaz da onun

için bir nur deildir. çinden okuduu halde Allah’n onu kendi içinden

zikrettiini müahede etmeyen kimse, okuyuunu gizleyememitir.

Çünkü bir kul görünüte gizli okuyup akima aile, çocuklar, dünya ve

ahiret âleminden arkadalar gibi gelebilecek eyleri getirse ya da melek-

leri zihnine getirdiinde, gizli okumam olduu gibi ayn zamanda

(arada) karlkl iliki bulunmad için Allah’n içinden zikrettii kim-

selerden de olmamtr. Çiinkü Allah kulu içinden zikrettiinde, hiçbir

yaratlm Bari’nin içinde kulunu zikrediliine muttali olamaz. Ayn e-

kilde, kulun gizledii eyin kimsenin bilemeyecei ekilde olmas gere-

kir. Çünkü kul, okurken, tebih ederken vc dua ederken namaznda sa-

dece rabbine münacat eder. Kul Allah’ zahirinde ve bâtlmdaki (kendi-
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leriyle beraber bulunduu ya da zihninde canlandrd) bir toplulukta

zikrettiinde dc böyledir. Dta bir toplulukta bulunmasndaki durum

açktr. çindekine gelince, namazda açktan okumad tebihler ve du-

alar esnasnda kimse içindeki eyi örenemez.

Namazdan baka hiçbir ibadet, kulu Hakka yalan varlklarn ma-

kamlarna eklemlemez. Söz konusu makam, melek, peygamber, nebi,

veli ve müminler gibi Allah’n velilerinin en üstün makamdr. Allah

öyle buyurur: ‘Secde et ve yakla.,m Çünkü Allah, bu haldeyken kuluyla

kendisine yalan meleklere kar övünür. Bu övünme, onlara öyle de-

mesidir:

‘Ben sizi bir ameliniz olmakszn yaklatrdm ve meleklerimin seç-

kinlerinden yaptm. u ise, kulumdur. Kendisiyle yaknlk makam ara-

ma pek çok perde ve nefsin arzular, maddi istekler, aile geçindirmek,

mal, çocuk, hizmetçi, arkada gibi büyük engeller ve çetin skntlar

koydum. O ise bunlarn hepsini at ve secde edip yaklancaya kadar

gayret gösterdi ve yakn kimselerden oldu. Ey meleklerim! Sizi bu en-

geller ile denemediim ve onlarn güçlüklerine sizi maruz brakmad-

m halde, size tahsis ettiim yüce makama bakp bu kulun kymetini

biliniz ve benim urumda katland sknt nedeniyle hakkn gözeti-

niz.’

Bunun üzerine melekler öyle der: ‘Ey rabbimiz! Biz cennetler ile

nimedencnlcrden olsaydk ve cennetler bizim yerleeceimiz mekânlar

olsayd, bizim için orada amellerimizin gerektirecei menziller belirle-

mez iniydin? Rabbimiz! Senden (öyle olsayd bizim admza belirleye-

cein) o menzilleri bu kula ihsan etmeni istiyoruz.’ Bunun üzerine Al-

lah, meleklerin kendisi için istedikleri eyi kuluna verir.

Namazn ne kadar kymetli bir ibadet olduuna balemiz! Namaz-

daki en kymetli ey ise, sözler arasnda Allah’ zikretmek, fiiller arasn-

da en kymetli ey ise, secde etmektir. Namazn sözlerinden en üstünü,

‘Allah kendisini öveni iitti’ ifadesidir. Burada kul Hak adna bunlar

söyledii için, bu vekillik kulun namazdaki cn deerli halidir. Çünkü

Allah kulunun diliyle, ‘Allah kendisini öveni iitti’ demitir. Allah öyle

der: ‘Namaz kötülükler den ve taknlklar dan engeller.

'

u> Buu edei,

namazn kendisinin dndaki görünen davranlar yasaklamasdr. ‘Al-
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lah’ zikretmek ise en büyüktür .’ 342 Yani namazn içindeki fiillerin en bü-

yüü Allah’ zikretmektir.

Gerçee ermi kiinin Allah’ sadece Kur’an’da geçen zikirlerle zik-

retmesi, böylece zikrinde sadece bir okuyucu olmas uygundur. Bu du-

rumda, tek bir lafzda okuma ve zikri birletirerek okuyan ve zikreden-

lerin ücretini, baka bir ifadeyle faziletini elde eder. Bu durumda (ken-

disine bilginin) açlmas bu tarzdan olduu gibi ayn ekilde bilgisi, ha-

li, srr, makam ve menzili de bu kabilden (iki snfn özelliinden)

olur. Kul, Allah’ Kur’an’da yer almayan bir zikir ile zikrederse, sadece

Zikreden olur. Zikir Kur’an’dan olsa fakat kii Kuran’dakim kastetme -

seydi, niyetindeki eksiklik ölçüsünde fazileti de eksilirdi.

Amellerin niyetlere göre olduu ve kii için sadece niyet ettiinin

gerçekleecei bildirilmitir. Dolaysyla ‘Allah’tan baka ilâh yoktur

dediinde, bu ifadeyle Kur’an’da yer alan ‘Allah’tan baka ilâh olmadm
bil
,m ifadesini kastetmi olman gerekir. Tebih, tekbir ve övgülerde de

durum böyledir. nsann nefeslerinin kymetli olduunu biliyorsun. Ne-

fes gittiinde artk gen dönmez. Dolaysyla nefesini çok deerli ve yü-

ce bir ite tüketmelisin.

Namazn (niçin) nur olduuna dikkatini çekmi olduk. Burhann

sadakaya bitimesinin sebebi ise, Allah’n insan hrs özelliiyle yaratm

olmasdr. Allah öyle buyurur: ‘nsan aceleci yaratlmtr Yani, asl

itibariyle bu özellikte yaratlmtr. ‘

Kötülük ona temas ettiinde korkar,

iyilik ulatnda cimrileir.
3345 Baka bir ayette ise,

‘

nefsinin cimriliinden

korunmu kimse™'' diyerek, cimrilii insan nefsine nispet etmitir. Bu-

nun esas udur: Kul varln Allah’tan kazanmtr. Böylece kul, ver-

mek deil, almak özelliinde yaratlmtr. O halde kulun hakikati, sa-

daka vermeyi gerektirmez. Kul sadaka verdiinde, onun sadakas Al-

lah’n kendisinde yaratm olduu nefsinin cimriliinden korunmu ol-

duuna kanttr. Bu nedenle Allah kutsi hadiste öyle buyurur: “Sadaka

burhandr.’

Güne, üzerine vurduu her eyin bütün göz sahiplerine görünme-

sini salayan bir aydnlktr. Çünkü keif saltk ile deil, (karanlkla

karm anlamndaki)n ziyasyla gerçekleir. Çünkük tek bana

sadece karanl uzaklatrr. Görme ise ziya (k ile karanln karm)
sayesinde gerçekleir. Salt karanlk perde olduu gibi, salt k da bir
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perdedir. Hz. Peygamber Rabbi hakknda öyle buyurur: ‘O’nun per-

desi nurdur.’ Baka bir hadiste ise, öyle buyurur: ‘Allah’n karanlk ve

ktan yetmi -baka bir rivayette yetmi bin- perdesi vardr.’ Hz. Pey-

gamber’e öyle sorulmu: Rabbini gördün mü: öyle cevap vermi:

‘Nuranîdir, nasl göreyim?’ Böylece Hz. Peygamber oruç ve hacdan

ibaret olan sabr, aydnlk saymtr. Baka bir ifadeyle, yerine getirildi-

inde aydnln salad eylerin alglanmas onun vastasyla gerçekle-

ir.

Hz. Peygamber kutsi bir hadiste Rabbinin öyle söylediini bildi-

rir: ‘Âdcmolunun her ameli kendisine aittir. Oruç ise öyle deildir.

Oruç bana aittir, onun ödülünü ben vereceim.’ Hz. Peygamber, bir

adama öyle demi: ‘Oruç tutmalsn, orucun dengi yoktur.’ Allah öyle

buyurur:
‘O’nun benzeri olan yoktur *47 O halde oruç, benzersiz bir nite-

liktir ve o beslenmeden uzak durmak demektir. Yaratlmn hakikati ise

beslenmesini gerektirir. Kul, hakikatinin nitelenmeyi gerektirmedii bir

özellikle nitelenmeyi istemi, onunla nitelenmesi dinî bir yükümlülük

olmutur. Allah öyle buyurur: *Sizden öncekilere farz klnd gibi size de

oruç farz klnmtr. ,34e Allah bu durumda kula öyle der: ‘Oruç senin

deil, benimdir.’ Baka bir ifadeyle, yemesi ve içmesi gerekmeyen kimse

-sen deil- benim. Oruç bu özellikte olduu ve senin oruç tutmann se-

bebi benim onu sana farz klmam olduu için, onun ödülünü verecek

olan benim.

Allah oruç için adeta unu der: ‘Onun ödülü benim. Çünkü yemek

ve içmekten uzak durma özellii beni talep eder. Sen ise (oruç ntan ki-

i) bu özellikleri kazandn. Halbuki onlar, senin hakikatin olmad gibi

sana ait de deildir. Sen sadece oruç tutarken onlarla nitelendin. Bu

özellik, seni benim katma sokar. Çünkü sabr/oruç, nefsi engellemek

demektir. Sen, emrimden dolay hakikatinin gerektirdii yeme ve içme-

den nefsini engelledin.’

Bu nedenle Allah öyle buyurur: ‘Oruçlunun iki sevinci vardr: Bi-

rincisi iftar vaktindeki sevincidir.’ Bu sevinç hayvan ruhuna aittir.

‘kincisi ise rabbine kavutuu andaki sevincidir.’ Bu sevinç ise rabden

gelen hakikati olan düünen nefsine aittir. Böylece oruç, kulun Allah’a

kavumasn salamtr ki bu da müahededir. Böylece oruç namazdan

daha ramdr, çünkü oruç Allah’a kavumay ve onu müahede etmeyi
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salar. Namaz ise müahede deil münacattr (yakar). Perde, ona elik

eder. Çünkü Allah öyle buyurur: ‘Vahiy veya perde arkasndan olmaks-

zn Allah hiç kimseyle konunamttr. ,M9 Nitekim Allah Hz. Musa ile de

böyle konumu,350 bu nedenle Musa Allah’ görmek istemitir. Dolay-

syla konuma, perdeye balanmtr. Münacat ise karlkl konuma-

dr.

Allah öyle der: ‘Namaz kendim ile kulum arasnda ikiye böldüm,

yars bana, yars kuluma aittir. Kuluma istedii verilecektir.’ Kul,

‘hamd âlemlerin rabbi Allah’adr’ der. Allah öyle der: ‘Kulum beni öv-

dü.’ Oruç ise bölünmez. Binaenaleyh oruç kula ait deil, Allah’a aittir.

Kula ait olan ise Allah’a ait olmas bakmamdan orucun sevabdr.

Burada önemli bir sr vardr, öyle ki: Müahede ve münacat bir

araya gelmez. Çünkü müahede susmaya, konuma ise anlamaya aittir.

Konuurken, kim olursa olsun, konutuun kimseyle deil, konuulan

eyle berabersin. Kur’an’ anla, bu durumda turkan’ da anlarsn. Böy-

lece namaz, oruç ve sadaka arasndaki fark belli olmutur.

Allah’n kendisine bititirdii oruçtaki sevinme nedeniyle oruçlu,

rabbine kavutuu için ‘Oruç tutann ödülü Allah’tr’ deyiimize gelin-

ce, bu ifade Yusuf suresindeki u ayette açklanr:
cKimin yükünde bulu-

nursa, onun cezasdr. ”
51

Hac ile orucun karlatrlmasna dönersek, hac insann nefsini

cinsel iliki ve gösterili eyler giymekten alkoyar. Bu durum, insann

oruç tutarken nefsini yemekten ve içmekten ve cinsel ilikiden alkoy-

masna benzer. Hac, insann nefsini yemek ve içmekten deil, sadece

cinsel iliki ve dedikodudan engelledii için, slam’n üzerine dayand
kaideler içinde sona braklmtr. Böylece haccn hükmü, herhangi bir

hareketten uzak durmada kulun oruç ve namazdaki hükmüyle bir ol-

mutur. Allah öyle buyurur: ‘O benimdir.’ Yani, yerine getirildiinde

bu ibadet kula ait deildir.

Cinsel iliki, nesillerin ortaya çkmasnn sebebidir. Bu nedenle kul,

Allah için cinsel ilikiyi terk ettiinde, Allah onun bedelim ahirette ol

sözüyle, dünyada velilerine ise Allah’m ad ile verir. Bu durum, Allah'n

vastasyla bir eser izhar etmek istedii kimse için geçeriidir. Kul,

ahirette var olmasn istedii bir eye ol der, o ey hemen meydana ge-

lir. Bu sözü söylemesi, hacceden ve oruç tutan olmas bakmndandr.
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Bu nedenle Hz. Peygamber hac ve orucu sabr lafznda birletirmi ve

‘sabr aydnlktr’ buyurmutur. Bununla beraber onda farz oruç

bulunmayabilir. Çünkü zikirle ilgilendii içi kulun öle yemeini terk

etmesi, özellikle o gün ve o yerde hacceden için sünnettir. Dolaysyla

bir insan bu vakitte duayla megul olduu için yemek yemese doal

olarak ackr.

Sûfîler, açl dört ölüm içinde beyaz ölüm diye isimlendirir. Beyaz

ölüm, aydnla benzer. Çünkü Allah ehlinin dört ölümü vardr: Beyaz

ölüm, ki açlktr. kincisi krmz ölümdür, arzularnda nefse kar çk-

mak demektir. Üçüncüsü yeil ölümdür. Yeil ölüm, yamal elbiseler

giymektir. Dördüncüsü siyah ölümdür. Siyah ölüm, yaratklarn sknt-

na, hatta her türlü ezaya katlanmaktr.

Yamal elbiseler giymek yeil ölüm diye isimlendirilmitir. Çünkü

bu durumda kiinin hali farkl çiçek ve biddleriylc yeryüzünün haline

benzer. Böylece elbiselerin farkll ona benzetilmitir. Skntlara ta-

hammülün siyah ölüm olmas, skntya tahammülün nefsi tasaya dü-

ürmesinden kaynaklanr. Tasa nefsin karanldr, karanlk ise, siyaha

benzer. Krmz ölüm ise, kanm kzllna benzetilerek, nefse kar
koymak saylmtr. Çünkü arzusuna kar çkan kii, nefsini kurban et-

mitir.

Allah izin verirse, elinizdeki kitapta kelime-i ehadet, namaz, zekât,

oruç ve hac hakknda müstakil bölümler gelecektir. Bunlar, slam’n

üzerinde kurulduu esaslardr. Namazn srlarndan bir eyler ören-

mek ve her namazn meydana getirdii bilgileri ve ona ait nebevi ruh ve

feleklerin harekederinden ilgili eyleri örenmek isteyen kimse, et-

Tmezzülâtü’l-Mûsuliyye adl kitabmza bakmaldr.

Bu bölümde bu kadar açklama meram anlatmaya yeterlidir. im-
di, bilgilerin baz srlarn özede zikredelim.

FASIL

lahi Sr

Melekler öyle demitir: ‘Her birimizin bilinen bir makam vardr.™2

nsan ve cinler dndaki her varlk böyledir. nsan ve cin ise kendi ma-
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kamlarnda yaratlm olsa bile, bu iki snfn Allah’n ilminde belirli ve

takdir edilmi, fakat kendilerinden gizlenmi makamlar vardr. nsan ve

cinlerden her birey, nefesi bittiinde o makama ular. Herkesin son ne-

fesi, üzerinde öldüü bilinen son makamdr. Bu nedenle onlar, sulûk

etmeye davet edilmitir. Böylece insanlar ve cinler, eriatn davetine

uyarak yukarya doru, ancak gerçekletiinde örenebildikleri yönden

iradî emre uyarak ise aaya doru sulûk ederler.

O halde insan ve cin snfndan her ahs, sulûk ediinde kendisi

adna yaratlm bilinen makama ular. ‘Onlarn bir ksm bedbaht, bir

ksm mutludur.’ Bu iki snfn dndaki her varlk ise kendi makamnda

yaratlmtr, o makamdan ayrlmaz, dolaysyla ona dönmesi de emre-

dilmez. Çünkü zaten o makamdadr. Bunlar melek, hayvan, bitki ve

madenlerdir. Binaenaleyh her biri, Allah katanda mududur ve bedbaht-

lk onlara ulamaz.

Bununla birlikte meleklerin ‘bizden her birimizin bilinen bir ma-

kam vardr’ ifadesine insan ve cinler dc dâhildir. Fakat âlemdeki hiçbir

yaratlm, içinde bulunmakla deil, sadece Allah’n bildirmesiyle kendi

makam hakknda bilgi edinebilir. Çünkü Allah’n dndaki her ey,

mümkündür ve mümkünün özellii ise, özü gerei belli bir makam ka-

bul etmemektir. Mümkünün bir makam kabul etmesi, bilgisinde onun

hakkndaki takdirine göre tercih edenden kaynaklanr.

Bilinen, Allah’a kendisine dair bilgi verendir, fakat kendisi bulun-

duu hali bilemez. Yaratklarda hükümran olan kader srr budur. Çün-

kü tercih edenin bilgisi, kadimin yokluu imkansz olduu için, baka-

lamaya konu olmaz. Allah’n makamlar belirlemeyi bilmesi de kadim-

dir ve bu nedenle yok olmaz.

Bu mesele en kapal aklî bahislerden biridir. Çünkü bu konu, Al-

lah’n eyleri bilmesinin zatna ilave bir ey olmayp bulunduklar halde

bilinenlere ilien eyin ilim olmas yönünden zat olduunu gösterir. Ba-

z aklclar ise bundan farkl düünür. Onlarn düüncesi (zatna ilave

bir eyle eyleri bilmesi), zatn yetkinlik derecesinde bir eksiklie yol aç-

t gibi zatn bu ilave eyin gerektirmi olduu hükmü kabul ettiini

dc güsici . Bu dutumda zat ‘dilediini yapan vc seçen olmas’ gcçc-

sizleir. O ‘aziz ve hakimdir ™53
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Bu meseleyi iyice ören vc ona dikkat et! Çünkü o, hayret mesele-

leri içinde son derece kapal bir konudur. Hiçbir akl, salt düüncesi yö-

nünden gerçekte onu örenemez. Onn bilgisine ulamak, ilahi-nebevi

bir keif sayesinde mümkün olabilir.

Sonra konumuza dönüp öyle deriz: Arkadalarmzdan bir grup

keif sahibi olmadklar için bu konuda (varlklarn Allah nezdinde bili*

nen makamlarnda) yanlm, düünce gücü ve bozuk fikir ile unu id-

dia etmilerdir: 'Ademolundan yetkin çii, Allah katnda genel anlam-

da meleklerden daha üstündür.’ Bunu iddia ederken bir eyin bakasn-

dan üstün olmasn salayan herhangi bir snf veya herhangi bir mer-

tebeyi art komadan genel ifade kullanmlardr. Sonra bu grup görü-

lerini delillendirip öyle iddia etmitir: ‘Ademolu her nefes yükselir.

Meleklerin böyle bir özellii yoktur. Çünkü onlar, kendi makamlarnda

yaratlmtr.’

Bu görüteki kimseler, dikkat çektiimiz bu gerçei anlamam ur.

Hâlbuki gerçek yükseli, bize, meleklere ve bakalarna aittir ve

dünyada, berzahta ve ahirette herkesin ayrlmaz özelliidir. Bu durum,

(ilahi) bilgide ölüm ile nitelenmi herkes için geçerlidir. Kendilerini

aamayacaklar belli makamlar olsa bile, meleklerin bilginin artndan
mahrum kalmadn görmez misin? Allah bize Adem’in düiyle melek-

lere isimleri örettiini bildirmitir. Böylelikle daha önce sahip olma-

dklar ilahi isimler hakknda yeni bilgiler örenmi, bu isimler ile O’nu

tebih ve takdis etmilerdir. O halde, amel ile deil, bilgi ile yükselmede

melelder bizimle eit olduu gibi biz de teklif ortadan kalkt için

ahiret amelleriyle yükselmeyiz. Dolaysyla biz ve melekler sadece bil-

giyle yükselmede ahirette eit oluruz. Biz dünyada ulatrldmz
makama -ki o, bizden bakasnn (melelder) kendiliinden bulunduu
makamdr- bakasndan üstün olduumuz için yükselmedik. Ona
yükselmemizin nedeni, sadece snanmaktr.

Bu görüteki insanlar, Kur’an- Kerim’de c

hanginizin daha iyi amel

yaptn denemek için
’354

gibi ayetlere ramen Allah’n neyi amaçladm
anlamamtr, insanlarn Hakkn suretine göre yaratlm olmasnn bu

denenmeye yol açt söylenemez. Çünkü ilahi suretten paylar olmasa

bile, cinler de bu mertebede bize ortaktr. Bunu biliniz! Baarya ulau-

ran Allah’tr.
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VASIL

lahi Sr

Dairenin sonu, balangcna komudur. O, özü gerei noktay

(ulamak) ister, nokta ise onu istemez. Böylecc, âlemden yükselenlerin

bir sona ulamas geçerli olduu gibi âlemin kendisine muhtaç, Allah’n

ise, âlemden müstani olmas da geçerli olmutur. Ortaya çkmtr ki,

âlemdeki her parça, sonsuza dek ondan yetkini olmayan benzeri bir e-

yin varlk sebebi olabilir. Çünkü dairenin çevresi, komu doal mekân-

larda birbirine bitiik (komu) noktalardr. ki mekân arasnda üçüncü

bir mekân veya farz edilen iki nokta veya onlardaki iki mevcut arasnda

üçüncü bir nokta söz konusu deildir. Çünkü onlarn arasnda mekân

yoktur. O halde, bir noktadan oluan çevrenin hükmü ile sonsuza kadar

dier çevrenin hükmü birdir.

A

Alemde son gerçeklemi lten (varaca) gaye gerçeklemi deil-

dir. Söz gelimi ahiret, âlemden sürekli oluum içindedir. Çünkü cennet-

likler cennetlerde var olmasn istedikleri bir eye ol der, o ey de hemen

olur; herhangi bir eyi hayal ettiklerinde veya akllarna bir eyi olu-

turmak geldiinde, o ey hemen önlerinde gerçekleir. Cehennemlikler

de böyledir: Onlarn akima, içinde bulunduklarndan, daha büyük bir

azap korkusu gelir gelmez, o korku onlarda lcc gerçekleir. Binae-

naleyh onlar için bu azap, akllarna düüncenin gelmesinin ta kendisi-

dir.

Çünkü ahiret diyar, âlemi âlemden oluturmay gerektirir. Bütün

bunlar ise, duyulur eylerdir. Fakat bu oluturma, sadece duyusal olarak

ve düüncenin, himmetin, iradenin, istek ve arzunun gerçeklemesine

baldr. Dünyada bu durum, yani himmet vastasyla fiil, herkes için

mümkün deüdir. Bununla birlikte bu özellik, dünyada veli olmayanlar

için dc gerçekleir. Örnek olarak Afrika’daki göz (nazar) sahibini vere-

biliriz. Fakat ahiret hayatnda bir eyin himmet sayesinde meydana

gelmesi hemen gerçekleirken dünyada ise Kadîbu’l-Bân ve bakalar

gibi kimselerde nadir ve istisnaî olarak gerçekleir. Ahiret hayatnda ise,

herkes için olacakur.

Böylece mam Ebû Hamd’n (Gazali), ‘imkanda bu âlemden daha

güzeli yoktur’ ifadesi dorulanmtr. Çünkü insan- kâmilin üzerinde
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yaratld suretten daha yetkini yoktur. Öyle bir suret olsayd, âlemde

ilahi mertebeden ibaret olan suretten daha yetkin bir ey bulunmu

olurdu.

VASIL

lahi Sr

Noktadan çevreye çkan her çizgi, sahibi için eittir ve çevredeki bir

noktada biter. Nokta ise, kendiliinden çoalmaz ve ondan çevreye ç-

kan çizgilerin çokluuna ramen artmaz. u halde çizgiler, çevreden

her bir noktann karsnda bulunur. Çünkü noktann çevrenin karsn-

da bulunduu baka bir noktann onun karsnda bulunduu yerden

farkl olsayd, bölünmü olurdu ve bir olmas geçerli olmazd. Hâlbuki

o tektir. Dolaysyla nokta çokluklarna ramen onlarn karsnda ancak

kendi biricik zatyla bulunmutur. Böylece çöldük, hakikati tek olandan

ortaya çkm, o hakikat ise, kendiliinden çoalmamtr. Böylcce ‘bir-

den bir çkar’ diyenin görüü geçersiziemitir.

Merkez noktadan çevredeki tek noktaya çkan çizgi, her varlk adna

Yaratanndan meydana gelmi yöndür. Bu ‘kir eyi (var etmek) irade etti-

imizde ona ol deriz, o da olur
,3S

ayetidir. Burada irade, dairenin (mer-

kez) noktasndan çevreye çktn varsaydmz o çizgi olduu gibi

ayn zamanda var etmek üzere o noktay çevrede belirleyen ilah yöneli

tir. Çünkü o çevre, mümkünler dairesinin ta kendisidir. Ortada bulu-

nan ve dairenin noktas için çevreyi belirleyen nokta ise, özü gerei zo-

runlu varlktr. Var saylan bu daire ise, mümkün cinslerin dairesidir.

Bunlar mekânl cevher, mekansz cevher, var olanlar ve renklerle snrl-

dr. Snrl olmayan ise, tür ve ahslarn varldr. Bu, her noktadan ve

her daireden meydana gelen eydir. Çünkü onda türlerin daireleri, türle-

rin dairelerinden ise, türlerin ve ahslarn daireleri oluur. Bunu biliniz!

Asl, hepsi için ilk noktadr. Bu merkez noktadan çevrede belirlen-

mi noktaya ulaan çizgi, oradan kendisinden oluan noktalara ve onun

dndaki dairenin yarsna uzar. Bu yarmdan ise, yetkin daireler çkar.

Bunun nedeni, özü gerei zorunlu varlk ile mümkün arasndaki farkl-
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lktir. Cinslerin dairesi olan mümkünden yetkin bir daire meydana gel-

mez. Meydana gelseydi, farkll salayan özellikte zorunlu varlk ile

ortak olurlard ki böyle bir ey imkanszdr. O halde, cinslerden yetkin

bir daire meydana getirmek imkanszdr. BÖylece, mümkünün özü ge-

rei zorunlu varln yetkinliinden eksik olduu ortaya çkar. Bu du-

rumun ekli, öylece (aadaki ekil üzere) snrlama amac tamadan,

tür ve cinslerin ekli gibidir. Çünkü son türe ulancaya kadar türlerin

türleri olduu gibi son cinse ulancaya kadar cinslerin de cinsleri vardr:

Kef sahiplerine göre, nsanlarn-cinlerin ve hayvanlarn nefisleri-

nin iki gücü vardr: Bilgi gücü ve amel gücü. Bu durum genel anlamda

ar, örümcek, kular vb. yuva yapan ve bunlarn dndaki canllarda

ortaya çkar. Dier canllardan ayr olarak insan ve cinlerin nefislerinde
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ise, canlya veya tümel nefse ait olmayan üçüncü bir güç bulunur. Bu

güç, düünme gücüdür. nsan türü, baz bilgileri düünceden elde eder.

Ayn zamanda bilgileri ilahi feyizden almada dier varlklarla ortak ol-

duu gibi baz bilgilerini de hayvan gibi ftrat vastasyla kazanr. Bu

ksma örnek olarak, bebein emmeyi örenmesini ve süt emmesini ve-

rebiliriz. nsandan bakas düünce yoluyla gerçeldeen bilgileri elde

edemez. O halde, insanda düünce, ‘ii yönetir ve ayetleri tafsil eder’
356

ayetinde belirtilen ilahi hakikat mesabesindedir. Allah kutsi bir hadiste

öyle buyurur: ‘Yaptm hiçbir ite tereddüt etmedim.’ lle Akl veya

Tümel Ncfs için bu özellik yoktur.

Bu ayrcalk, baka bir varln kendisine göre yaratlmad ilahi

suretten dolay insana tahsis edilmitir. Biz insan- kâmilin ilahi surete

göre yaratldn bildiimiz gibi Allah’n, insandan bakasn bu

özellikte yaratmadndan da eminiz. Çünkü böyle bir eyin gerçekleip

gerçeklemedii, ne bir peygamber sözünde ne de indirilmi bir kitapta

yer almtr. Bir grup bu konuda yanlm olsa bile, onlar bu konuda

ilahi bir habere dayanmam, sadece rivayet ile delil getirmitir. Riva-

yette ise, insan- kâmilden bakasnn surete göre yaratlmadn dile

getiren bir ifade yoktur. Bu, doru olabilecei gibi yanl da olabilir.

VASIL

lahi Sr

Doa, nefs ve heba (heyula, ilk madde) arasndadr. Bu görü,

imam Ebû Hamid’e aittir. Dolaysyla doarm mertebesi de ancak ora-

da bulunabilir. Hebay kabul eden son cisme kadar her cisim doaldr.

Doal cisimlerden meydana gelmi durumlar, güçler, tikel ruhlar, me-

lekler ve nurlarda doann ilah bir hükmü vardr. Allah bu hükmü ya-

ratm ve belirlemitir. Doann hükmü hebadan aaya doru olan

eylerdir. Tümel nefsin hükmü ise, doadan nefsin aasmda bulunan

eylerdedir. Nefsin üzerinde bulunan eylerde ise ne doann ne de nef-

sin hükmü vardr.
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Bu konuda aklc filozoflar arasnda pek çok görü ayrl vardr.

Filozoflar diyoruz, çünkü kelamcmn kelamc olmas bakmndan (ke-

lamn gerei olan bilgi araçlar ve kaynaklan itibariyle) bu bilgiden na-

sibi yoktur. Filozof ise, böyle deildir. Çünkü filozof, metafizii, fizii,

matematii vc mantk ilimlerini toplayan kimsedir. Bu dört ilmin d-

nda da bir ilim yoktur. Bilgileri elde etme yolu, (teorik) düünce ve

vergi (vehb) diye ikiye ayrlr. Vergi, ilahi feyizdir ve dostlarmzn yolu

ona dayanr. Onlar, kendisine bulaan bozulduk nedeniyle (teorik) dü-

ünceyle ilgilenmezler. Düüncede doruluk, zatna dayanr, dolaysyla

verdii hükme güvenilmez.

Burada dostlarmz derken abidleri, zahitleri veya genel anlamda

sûfîeri deil, hakikat ve tahkik ehli olan kalp, müahede ve mükaefe

ehlini kastediyorum. Bu nedenle ‘peygamberlik ve velayet ilimleri akln

gücünün ötesindedir’ denilir. Akl, düüncesi sayesinde onlara giremez.

Fakat özellikle düüncesini bozacak hayali vc düünce kaynakl bir ku-

kunun baskn gelmedii selim alt! sahibinde akl, kabul edicidir. Sr

ilimleri ise, pek çoktur.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

KIRK SEKZNC BÖLÜM
* •

'Bu, Ancak unun için Oldu' ifadesinin Bilinmesi.

Neden ve Sebeplerin spat.

‘undan dolay böyle oldu’

Bu bilgi, hikmetler mertebesin i elde edenin bilgisidir

Yaratanmzn varln nedene balama

0 zaman gidiinizyoklua olur

O llk’tir ki,

O’nun ilklikte ve hâdislikte balangc yoktur
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(Âlemin Varlk Sebebi)

Bu bölümün ilk meselesi, ‘âlem unun için var oldu5 dememizi sa-

layacak ekilde âlemin varln gerektiren bir sebebin mahiyetinin tes-

pitidir. Alemin varlnn dayand söz konusu ey, ya nedendir. Bu

durumda özü gerei nedenlisini arar. Böyle olduunda u soru sorulur:

Acaba nedenlinin iki veya daha fazla nedeni olabilir mi olamaz m? Bu

soruturma, vaz
5

edilen eylerde deil, teorik incelemede geçerlidir.

Acaba nedenler çok ise, onlarn çokluu gerçek hakikatlere mi dayanr,

yoksa onlar tek bir eye ait nispetler midir?

Baz eyler vardr ki onlarn varl daha önceki bir arta veya art-

lara baldr. Bunlarn hepsini sebep ismi kendinde toplar. artn bir

hükmü olduu gibi nedenin de bir hükmü vardr. Acaba âlem, varlm
gerektiren sebebe muhtaç olmada nedenlinin nedene veya artlnn arta

muhtaç olmasnam benzer? Bunlardan biri olursa dieri olmaz. Çünkü

neden özü gerei nedenliyi kabul eder. art ise ardy özü gerei kabul

etmez. Söz gelimi bilgi hayal artna baldr. Hayat var ise bilginin de

bulunmas gerekmez. Bilenin bilen olmas da böyledir. Çünkü bilgi, bi-

lenin bilen olmasnn nedenidir. Bilgi ortadan kalksayd, sahibinin bilen

olmas da ortadan kalkard. Bu yönden o, arta benzer. Çünkü hayat or-

tadan kalksayd bilgi de ortadan kalkard. Bilenin bilen olmas ortadan

kalksayd, o zaman bilgi de ortadan kalkard. Öte yandan bir açdan da

arttan farkldr. Çünkü bilgi ortadan kalksayd, hayatn ortadan kalk-

mas gerekmez. Bu iki akledilir mertebe birbirinden ayrm ve biri ne-

den, dieri de art diye isimlendirilmitir.
A

Alemin, var oluunda Hakka nispeti, nedenlinin veya ardnn nis-

peti gibi midir? Her iki yoruma göre, artl gibi olmas imkanszdr.

Çünkü biz, artl için ‘mutlaka gerçekleir’ demeyiz. Onun hakknda sa-

decemu söyleyebiliriz: artl var olduunda, onun varlm geçerli la-

lan art da bulunmaldr. E’arî kelamcnm mezhebine göre, âlemin var

olmas gerekir diye hüküm veririz. Çünkü ilahi bilgi, âlemin var elma-

sm takdir etmitir. Bir eyin, bilinenin aksine gerçeklemesi imkansz-

dr. Bu ise artl hakknda söylenemez.

Kelamcmn muhalifi olan kimselerin mezhebine göre ise -ki onlar

filozoflardr- âlemin var olmas zorunludur. Çünkü Allah, kendisi ne-
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deniyle âlemin var olmasn gerektirmitir, dolaysyla artn aksine, (Al-

lah) zat ile nitelendii sürece âlemin bulunmas gerekir.

O halde, âlemin bakas nedeniyle varlnn zorunluluu hususun-

da E’arî kelama ile filozof arasnda herhangi bir fark yoktur. Boylece

bilginin âlemin varlna ezeli olarak ilimesini neden diye isimlendirdi-

imiz gibi filozof da zat neden diye isimlendirir ve bunlarn arasnda

bir fark yoktur. Nedenlinin bütün mertebelerde nedeniyle eit olmas

gerekmez, ister söz konusu olan bilginin öncelemesi ister Hakkn zat

olsun, neden, hiç kukusuz mertebe halamndan nedenlisinden öncedir

ve varl zorunlu ile mümkün arasnda zamansa! bir uzaklk veya za-

man,sal bir belirlenim düünülemez. Çünkü biz, ille mümkün varlktan

söz ediyoruz, zaman ise, mümkünler arasndadr. Zaman var olan

(viicûdî) bir ey olsayd, hakknda verilecek hüküm mümkünler hak-

kmdaki dier hükümler gibi olurdu. Zaman var olan bir ey olmayp

bir nispettir. Nispet ise nedenli varln dta deil aklda var olmasyla

meydana gelir. Hak ve yaratklar arasnda zamansal bir uzaklk bulun-

maynca, geride sadece mertebe uzakl kalmtr. Bu durumda, neden-

li kendisinden meydana gelmesi yönünden nedenin mertebesinde ola-

mayaca gibi, yaratklarn da Hakkn mertebesinde bulunmas geçerli

deildir.

O halde kelamcnn zannna göre, kendisinden kaçp nedensellik

fikrini benimseyen filozofu suçlad kou, bilginin, bilinenin varln
öncelemesi itibariyle, kelamcy da balar. Çünkü bilginin önce gelmesi,

özü gerei nedenlinin var olmasn talep eder ki bu kaçnlmazdr. Bu

ikisinin arasnda ise, belirlenmi bir uzaklk düünülemez.

Boylece bu meselede gerekli kimi srlara dikkatini çekmi oldum.

Buna göre âlem, ister yok isterse mevcut olsun, sürekli imkan mertebe-

sindedir. Hak ise sürekli kendisinden dolay olan varlnn mertebesin-

dedir. Alem, var olsa da olmasa da böyledir. Âlem, (Hakka ait) nefsi

zorunlulua dâhil olsayd, onun da kadm olmas ve bu mertebede özü

gerei zorunlu varla -d o Allah’ür- eit olmas gerekirdi. Alem zorun-

lulua dâhil olmam, bilakis imkan, Yaratcs ve sebebine muhtaçlk;

halinde kalmtr. Onun sebebi, Allah’tr. Boylece Hak ve âlem arasnda

nefsi nitelie bal ayrmn dnda uzakln bir anlam kalmamtr.

Nefsi nitelik sayesinde ise, Hak ve âlem ayrt edilir.
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‘Acaba aklda nedenli bir durumun iki nedeni olabilir mi?’ ifademi-

ze gelince, akldaki nedenlinin iki nedeni olamaz. Aksine, nedenli ise

tek bir nedenden olmaldr. Çünkü nedenin yarar, nedenlide bir eseri-

nin bulunmasdr. Nedenlinin art bu nedenin nedenlisi olmay kendi-

siyle kabul ettii bir nitelikte olmak ise, onun o nedenlinin nedeni ol-

mas, (özsel, zatî) nedenli bu nitelikte olduunda mümkündür. Öyleyse

bu zorunludur. Buradan, bu niteliin o eyin nedeni olmas lazm gel-

mez. Çünkü o nefsi sfattr. Bir ey, kendisinin nedeni olamaz. Böyle

bir ey, nedenin nedenle ayn olmasna yol açard ve bir eyin mertebe

halamndan kendisinden önce gelmesi gerekirdi ki, bu imkanszdr. O
halde bir eyin kendisinin nedeni olmas imkanszdr. Çünkü kendili-

inde âlem, eit derecede varlk ve yokluk ile nitelenmeyi kabul etme

özelliinde olmasayd, iki olabilirden birini onun adna tercih eden ne-

denin nedenlisi olamazd.

Çünkü imkansz olan, var edilme özelliini kabul edemez. Bu du-

rumda Hak, onun nedeni olamaz. Böylelikle bir mümkünün o eyin

nedeni olmas geçersiz olduu gibi bir eyin iki nedeninin olmas da ge-

çersizdir. Çünkü nedenin nedenlideki eseri, onun var olmasdr. O za-

man, dier nedenin ondaki hükmü nedir? Varl ise, söz konusu ey
onlardan birinden meydana gelmi, dierinin ise, bir eseri kalmamtr.

öyle iddia edilebilir: Nedenli, iki nedenin birlemesinden var olur

ve onlardan meydana gelir. Bu iddiaya kar öyle deriz: ki nedenden

her biri, tek bama iken neden deil ve ona neden ismi verilemediini

varsayalm. O zaman kendi bama neden olamayan bir eyin baka bir

eye bal olarak neden olmas da geçersizdir.

‘Nedenin birlemeden meydana gelmesinin engeli nedir’ diye soru-

lursa, öyle cevap veririz: Bir ey kendisinden dolay ondan meydana

gelen eyin nedeni olabilir, bakas nedeniyle deil. Aksi halde neden,

bakasnn nedenlisi olurdu. Çünkü bakas, kendisine neden olma özel-

liini kazandrmtr. Kazanlm her ey, nefssel nitelik deildir. Ne-

den, o ikisinin birlemesiyle neden olmutur dediimizde, bu birleme

ya onlarn her birine ilave bir itir veya o ikisinin ayndr. Onlarn ayn

olmas mümkün deildir. Çünkü biz onlardan her birini birleme ol-

makszn biliyoruz. Dolaysyla ilave bir ey olmas zorunludur. Bu ilave

eyin, varlk (var olan) veya yolduk (yok olan) olmas veya varlk veya
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yokluk olmamas veya ayn anda hem varlk hem yokluk olmas gerekir.

Bu dördüncü ksm, bedihi olarak imkanszdr. Varlk olmas da imkan-

szdr. Çünkü bu durumda teselsül veya ksr döngü gerçekleir. Tesel-

sül, gereinden kendisine ulaan ayrlmaz özellii nedeniyle meydana

gelir. Böylece nedenlisi olan eyin nedeni olur ki, böyle bir ey imkan-

szdr. Bu ilave durumun yokluk olmas da imkanszdr. Çünkü yokluk,

mutlak bir olumsuzlamadr ve mutlak olumsuzluk, eser sahibi olmakla

nitelenemez, lave durumun nispetler gibi ne varlk ne de yokluk olmas

da imkanszdr. Çünkü nispetlerin varlkta bir gerçeklii yoktur. Onlar

meydana gelen göreceli eylerdir ve meydana gelen bir ey kendisinden

meydana geldii eyin nedeni olamaz. Böylelikle bir eyin aklda iki ne-

deninin olmas imkanszlamt.

(Din tarafndan) tespit edilmi eylerdeki nedensellie gelince,

kukusuz eriat, hükmün düzenlenmesinde topluca neden olan kimi du-

rumlar dikkate almtr. Böyle bir ey imkansz saylamaz.

Bunu örendiine göre, (bilmelisin ki): Âlemin varlnn bir ne-

deni olmas, Allah’n birliine en iyi kanttr. u var ki, eriat bu lafz

Allah hakknda kullanmamtr. Dolaysyla biz bu ad O’na venneyiz ve

bu isimle O’na dua etmeyiz. Bu, kendisiyle birlikte ortan silindii zati

birliin gereidir. Allah öyle buyurur: ‘Orada Allah’tan baka ilâhlar

bulunsayd, yer ve gök bozulurdu.’™
7 Bunun anlam, ‘onlar yaratlmazd’

demektir. Burada yukar âlem -ki o göktür- ve aa âlem -Id o yerdir-

kastedilmektedir.

Bu meseleyi zihnine iyice yerletir. Çünkü o, Allah’tan orta ve s-

nrlamay olumsuzlarken gerekli bir konudur. O halde onun zatna ait

bir snr olmad gibi mülkünde de orta yoktur.

‘Allah’tan baka ilâh yoktur. O aziz vc hakimdir.’

Siz öyle bir zat nedenselletirdiniz

Onu nedenselletirdiniz, çünkü

O bilgisinin nedenlisidir

Kendisinin nedenlisi deildir

Belirttiim hususa dikkatle bakinizi

u halde o, ayrmasnn smadandr
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Bizzat ii tafsilletirdi

Ayrmasyla bakasndan;

Bende kesinlemi bir sr var

Onun yardmnn srr olduuma dair

Örtüyü giydim

Onun korumasn istediim için.

DER BR MESELE

‘Bu Ancak unun çin Oldu’ (Nedensellik)

A

Alcn, ilahi isimler nedeniyle bedbaht (ak) ve mutlu (saîd) diye

ayrlmtr. Çünkü ilahi mertebe, özü gerei, âlemde bela ye afiyetin

bulunmasn ister ve bu nedenle Allah dilemedii sürece bunlardan bi-

rinin sürmesi gerekmez. (Çünkü) ‘Allah var idi ve âlem yoktu’ ve Allah

bu isimlerle isimlendirilendir. O halde, bu konudaki durum, neden ve

nedenli ilikisi gibi deil, art ve artl ilikisi gibidir. art var olmad
zaman artlnn var olmas da mümkün deildir, hâlbuki artl bulun-

masa bile art var olabilir.

A

Alemde bela ve afiyeti gördüümüzde öyle dedik: Bunlar için bir

art bulunmaldr. B art, Hakkn bela veren, azap eden ve

nimetlendiren diye isimlendirilen bir ilâh olmasdr. Her mümkün, iki

hükümden, baka bir ifadeyle iki zttan birini kabul etme özelliinde

olduu gibi ayn zamanda iki zttan birini kabul etmeme özeiliindedr.

Bütün âlem, mümkündür, dolaysyla iki hükümden birinin ondan nef-

yedilmesi mümkündür. Binaenaleyh ahiret hayatnda azapta ve nimette

ebedilik zorunlu deildir. Bilakis bütün bunlar, mümkündür.
A

Alemin lci zt hükümden birinde kalacam ya da âlemin belirli bir

parçasnda her hükmün gerçekleip o parçann sonsuza dek o hükümde

kalacam -tevile açk olmayan- kesin bir hükümle bildiren ilahi bir ha-

ber gelmi olsayd, hiç kukusuz onu kabul eder ve benimserdik. Hâl-

buki âri’den, cehenneme giren ve oradan çkmayanlarn atete sürekli

kalacama dair bir ifade gelmemitir. Bir mümkün hakknda azabn
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hükmü ortadan kalkarsa -d onlar cennetliktir- ayn ekilde cehennem-

liklerden de atete olduklar halde azabn varl kalkabilir. Çünkü Allah

öyle buyurur:
‘

Onlar ateten çkmayacaktr .’358 Yine öyle buyurur:

‘Rahmetim gazabm geçti.’

artn varl artlnn varln zorunlu klmaz. Binaenaleyh Allah,

bütün isimleriyle ilâh olur ve âlemde hiçbir ekilde azap ve ac bulun-

mayabilir. Çünkü azabn bir mümkünden kaldrlmas, bütün mümkün-

lerden kaldrlmasndan daha olabilir bir i deildir. Akl bakmndan
elimizde azabn varlnn sürekli olduuna dair bir kant yoktur. Geri-

de ise, sadece inkâr edilemeyecek bir tarzda aktarlan nasslar veya ku-

kunun girmedii keifkalmtr. Akl, doru sözlüden açk bir nass veya

açk bir keif geldiinde, on reddetme hakkna sahip deildir.

BU BABDANDER BR MESELE

(Nedenselliin Baka Bir Yönü)

A

Adem, iki el ile yaratld için Hakkn suretine göre var olabilmi-

tir. Bu nedenle, âlemin bütün hakikatleri Âdem’de toplanmtr. Âlem,

ilahi isimleri talep eder ve bütün ilahi isimler hiç kukusuz insanda top-

lanmtr. Bu nedenle Âdem, âleme yönelii olan bütün isimlerin bilgi-

sine tahsis edildi. Bu bilgiyi Allah, insana göre daha yüce vc üstün alem

olan meleklere vermemitir. Allah öyle buyurur:
‘
Adem’e bütün isimleri

öretti
*359 Burada Allah ‘bir ksmm’ demedi. Ardndan ‘

onlar arz etti

’

3lS0

demi, isimler için kullanlmas gereken zamiri kullanmam ve canllar

için kullanlan çoul-erkek zamiri kullanmtr. Bu durum, Allah’n me-

leklere isimleri deil, isimlendirilenler i sunduunu gösterir.

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Allah’m! Senden kendini isimlen-

dirdiin veya herhangi bir yaratna örettiin veya ilminde kendine

ayrdn ismin adna istiyorum.’ Hz. Peygamber bu duay Bakara sure-

sinin nazil olmasndan Önce yapm ise, buradaki isimleri ilahi isimler

sayan kiiye göre, hadis ve ayet arasnda çeliki bulunmaz. Çünkü bu

esnada Hz. Peygamber’in Allah’n meleklere kar Âdem’e tahsis ettii

eye dair bilgisi yoktu. Nitekim bir hadiste öyle der: ‘Rabbmin bana
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ve size ne yapacan bilmiyorum. Ben sadece bana bildirilen vahye

uyuyorum.’

Hz. Peygamber bu duay Bakara süresinin inmesinden sonra yap-

m ise, ‘bütün isimler’ derken âlemde eserlerini talep eden ilahi isimleri

ve kendisiyle Hakka ibadet edilen tenzih ve takdis isimlerini kastetmi

olur. Hz. Peygamber’in efaat hadisindeki (durum) ‘Rabbime Allah’n

bana bildirdii imdi bilmediim övgülerle hamd ederim’ hadisinde de

söz konusudur. Bununla birlikte Hz. Peygamber, ‘bana öncekilerin ve
• • /

sonrakilerin bilgisi verildi’ buyurur. Öncekilerin bilgisi, Allah’n Adem’e

örettii isimlerin bilgisini de içerir. Belki de Hz. Peygamberin kyamet

günü kendileriyle Rabbine dua edecei bu övgüler, hadisteki ‘sonrakile-

rin bilgisi’ içine girer.

BU BABDANDER BR MESELE

(Âdem’in Halife Olmas)

Hilafet, âlemdeki dier türlere deil, sadece Âdem’e aittir. Bunun

nedeni, Allah’n onu kendi suretine göre yaratm olmasdr. Çünkü ha-

lifenin, halife olduu konuda kendisini halife yapann suretiyle gözük-

mesi gerekir. Aksi halde, yarankiar içinde halife olamazd. Allah
A

Adem’e emir ve yasa vermi (emir ve yasaklamada yetki tanm), onu

halife diye isimlendirmi, sevimli ve sevimsiz ilerde, kolaylkta ve güç-

lükte kendisine duyarak ve uyarak itaat edilmesini salamtr. Ayrca

kullarna, Allah’a, peygamberine ve kendilerinden olan yöneticilere itaat

etmeyi emretmitir. Böylece Ailah’m peygamberi, Davud Peygamber

gibi, rsalet ve halifelik görevini kendinde toplamtr. Çünkü Allah,

Davud’un halifeliini, ‘insanlar arasnda adalet ile hüküm ver’
361

diye ifa-

de etmi, Âdem’in halifeliini ise genel olarak belirtmitir.

Her peygamber halife deildir. Emreden, yasaklayan, cezalandran,

balayan, Allah’m kendisine itaat edilmesini emrettii ve bu nitelikleri

toplad kimse halifedir. Allah’n emir ve yasan bildirip kendiliin-

den emir ve yasak koymaya izinli olmayan kimse ise, Rabbinin gönder-

diini tebli eden bir peygamberdir. Peygamber ve halife arasndaki
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fark belirginlemitir. Bu nedenle Kur’an, ‘Peygamber’e itaat eden Allah’a

itaat etmi olur
’362 ayetinde belirlilik taks getirmitir. Allah öyle buyu-

rur: ‘Ey iman edenler! Allah’a itaat ediniz.™
3 Yani, peygamberin 'bunu si-

ze Allah emrediyor’ dedii gibi, peygamberinin diliyle emrettii ilerde

Allah’a itaat ediniz. Burada kastedilen, Allah’n kitabnda geçen her

emirdir. Ardndan öyle der: ‘Peygambere itaat edin.”6* Böylece Allah,

kendisine itaat etmeyi peygamberine itaat etmekten ayrmtr.

Bununla peygamberin bize: ulatrd Allah’n emrini kastetmi ol-

sayd, bu ilavenin bir yarar olmazd. O halde Allah’n peygamberine

emretme ve yasaklama rütbesini vermesi gerekir. Böylece peygamber,

emreder ve yasaklar. Dolaysyla biz de, Allah’tan gelen emir nedeniyle

peygambere itaat etmekle yükümlüyüz.

Allah öyle buyurur: ‘Peygambere itaat eden, Allah’a itaat etmitir.’
365

Peygambere itaat, bize emrettii ve yasaklad ilerde Allah katndan

söylenmeyen eylerde itaat etmektir ve bu nedenle (Peygamberin söyle-

dikleri de) Kur’an olur. Allah öyle buyurur: ‘Peygamber size ne verirse

alnz, neyi yasaklarsa ondan kaçnmz.
,3M

Allah, yasaklamay peygambere

izafe etmi, peygamber kelimesini ise belirlilik taksyla getirmitir. Bu

tak, burada bildirme ve genellii ifade eder. Yani, halife yapp kullar-

mza emir ve yasamz ulatrmasna ilave olarak emretme ve yasakla-

ma hakk tandmz peygambere itaat ediniz.

Ayn ayette öyle der: ‘Sizden olan emir sahiplerine de (itaat edi-

niz)™'
7

Yani, peygamberimin bir halifesi banza geçtiinde veya pey-

gamberin belirledii üzere aranzdan birini yönetici yaptnzda, -

Habeli bir köle bile olsa- artk onu dinleyin ve kendisine itaat edin.

Çünkü ona itaat etmeniz, Allah’n peygamberine itaat etmeniz demek-

tir. Bu nedenle Kur’an, Ulu’l-emr (yönetici) kelimesi için ayrca itaat

edin dememi, onu 'peygambere itaat edin’ ifadesine atf yapmtr.

Hâlbuki 'Allah’a itaat edin’ ifadesiyle 'peygambere itaat edin’ ayr ayr

gelmitir. Çünkü Allah, ‘benzeri olmayandr

d

36* Bu nedenle söz, ‘pey-

gambere itaat edin’ diye balad. Bu durum, Allah’n peygamber’e em-

retme ve yasaklama hakk verdiini gösterir. Yönetici ise, herhangi bir

yasa ortaya koyamaz. Onlar, sadece bizim için ve onlar için mbah i-

lerde emredebilir ve yasaklayabilir. Mubah bir eyi emredip ya da mu-

bah bir ii yasakladklarnda, biz de onlara bu konuda itaat edersek farz
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kld emir ve yasalda Allah’a itaat eden kimse gibi ücret alrz. te bu,

Allah’n bize bir ikramdr, gaflet ehli bunun farkna varamaz.

BU BABDANDER BR MESELE

(Âdem’e Secde)

Meleklere ve bütün yaratklara secde etmek emredilmitir. Allah,

kendisine yaklamay secdeye bititirmi ve öyle buyurmutur:

c
Secde et

ve yakla ”69 Hz. Peygamber ise, öyle buyurur: ‘Kulun Allah’a en yakn

olduu yer secdesidir.’ Secdenin bu özellii, ‘Allah kullan üstünde hü-

kümrandrV79 ‘Üstlerindeki rablerinden korkarlar*71 gibi ayetlerde geçen

üst yönünün Allah’a nispetiyle ak yönünün Allah’a nispet edilmesinin

bir ve ayn olduunu yaratklarn örenmesini salar. Çünkü secde et-

mek, insann yüzüyle aay talep etmesidir. Nitekim dua etmek üzere

ellerini ve yüzünü kaldrdnda insann ayakta durmas da, üst yönü ta-

lep eder. Allah secdeyi Allah’a yaknlk hali yapt.

Üst yön Allah’ alt yönden ya da alt yön, üst yönden snrlamaz.

Çünkü üst ve alt yönlerinin yaratcs Allah’tr. Nitekim Ar üzerinde is-

tiva etmek Allah’ yakn göe inmekten engellemedii gibi yakn göe
inmek de O’nu Ar üzerinde istiva etmekten engellemez. Ayn ekilde,

(Ar’a) istiva ve (yakn göe) inmek, ‘her nerede olursanz olun, O sizinle

beraberdir*72 ayetinde belirttii gibi, kendisine yaraan ve diledii tarz-

da, bulunduumuz her yerde bizimle olmaktan Allah’ alkoymaz. Allah

öyle buyurur: ‘Beni yerim ve göüm sdramad, mümin kulumun

kalbi sdrd.’ (Kur’an- Kerim’in Hud Peygamber’den aktardna gö-

re) Hud Peygamber, Allah hakknda unu bildirir:
c
Hiçbir canl yoktur

ki, Allah onun perçeminden tutmu olmasn *75 Baka bir ayette ise ölen ki-

i için öyle denilir: ‘Biz ona sizden daha yaknz, fakat siz göremezsiniz.*'*

Böylece Allah ölüye yaknl kendisine nispet etmitir. Bununla birlikte

‘O’nun benzeri yoktur, O gören ve duyandr* 75 buyurur.
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BU BABDAN DÖNGÜSEL BR MESELE

(Farkllamalarn ekli)

(lahi simler Nedeniyle eriatlarn Farkllamas)

‘lahi nispetlerin (isim ve nitelikler) farkll nedeniyle eriatlar da

farkllamtr’ dedik. Bir eriatta herhangi bir eyi helal yapan ilahi nis-

pet, bizzat o eyi yasaklayan nispetin ayns olsayd, hükmün deimesi

geçerli olmazd. Hâlbuki hükmün deitii sahihtir. Aym zamanda,

‘Her biriniz için bir eriat ve yöntem belirledik
’376

ayetinin bir anlam kal-

mazd. Hâlbuki her ümmetin bir eriat ve yönteminin bulunduu, söz

konusu ümmetin peygamber ve resulünün o eriat getirdii sabittir.

Böylcce gelen peygamber (önceki peygamberin eriatn) nesh eder ve-

ya sabit klar. Böylelikle Allah’n Hz. Muhammed’e eriat kld eyde-

ki nispetinin (isim) baka bir peygamberdeki nispetinden farkl oldu-
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unu kesin olarak örendik. Nispet, her yönden bir olsayd -ki o özel

eriat gerektiren eydi- bu nedenle eriat her yönden bir olurdu.

öyle sorulabilir: Peki, ilahi nispeder niçin farkllar? Buna öyle

cevap veririz: Çünkü haller birbirinden farkldr. Hali hastalk olan

kimse, ‘ey iyilik veren, ey ifa veren’ diye dua eder. Hali açlk olan kim-

se,
c

ey rzk veren’ diye dua eder. Hali boulma olan kimse,
c

ey kurta-

ran’ diye dua eder. Hallerin deimesi nedeniyle (Tanr ile yaratklar

arasndaki) nispetler deimitir. Bu durum, ‘O her gün bir itedir’377 ve

‘Ey nsan ve Cin! Sizin için bo olacaz’37* ayetinde belirtilir. Hz. Pey-

gamber de Rabbini nitelerken öyle buyurur: Terazi onun dindedir,

alçaltr ve yükseltir.’ Terazinin hali nedeniyle, teraziye yükselten ve alçal-

tan denilmitir. Böylece bu nispeder, ortaya çkmtr. Yaratklarn hal-

lerinin farkllamasnda da durum böyledr.

‘Hallerin farkll zamanlarn farkll nedeniyledir’ deyiimize ge-

lince, insanlarn hallerinin farkllamasnn sebebi, onlarn yaad za-

manlarn farkllamas demektir. nsanlarn ilkbahardaki halleri yazdaki

hallerinden, yazdaki halleri sonbahardaki hallerinden, sonbahardaki hal-

leri ktaki hallerinden, ktaki halleri ise, ilkbahar mevsimindeki halle-

rinden farkldr.

Zamanlarn doal cisimlerdeki fiilleri hakknda bir bilgin öyle der:

‘lkbahardaki havaya hücum ediniz. Çünkü bahar havas, aaçlarnzda

yapt eyi bedenlerinizde de yapar (bedenlerinizi canlandrr). Sonba-

har mevsimindeki havadan saknnz. Çünkü sonbahar havas, aaçlar-

nzda yapt eyi bedenlerinizde de yapar. Allah bizim yeryüzünün bit-

kilerinden olduumuzu belirtmi ve öyle buyurmutur: *

Allah sizi yer-

den bitki olarak çkarr.’ 379 Burada ‘bitkileri çkardm’ demek istemitir.

Çünkü ayette geçen fiilin mastar, (bitki yetitirmek anlamna gelen)

inbattr. Nitekim Allah, yaratmay kendisine (olmak) emredilen eye

nispet ederken de öyle buyurur: ‘Bir eyi (var etmek) istediimizde, om
söriimü^ ol’dur, o da olur.™ Böylece olumay oluan eyin kendisine

balamtr. Ayn ekilde, bitkilerin ortaya çkmas da bitkilere nispet

edilmitir. Bu nedenle ‘haller zamanlarn deimesine göre deiir’ de-

dik.
„

‘Zamanlar, hareketlerin farkllamas nedeniyle farkllar5

deyiimi-

ze gelince, burada ‘hareketler’ ile feleklerin harekederini kastediyorum.
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Çünkü feleklerin hareketlerinin farkllamasyla gece ve gündüz meyda-

na gelir, seneler, aylar ve mevsimler belirlenir. Bunlar, zamanlar denilen

eylerdir.

‘Hareketler, yönelilerin farkllamasyla farkllar’ deyiimize ge-

lince, bu ifadeyle Allah’n yaratma fiiliyle hareketlere yönelmesini kas-

tediyorum. Allah öyle buyurur: ‘Bir eyi irade ettiimizde Hareketlere

yönelim tek olsayd, hareketler deimezdi, hâlbuki larekeder birbirin-

den farkldr. Bu durum, feleinde ay hareket ettiren yöneliin günei

veya dier yldz ve felekleri hareket ettiren yöneliin ayn olmadn
gösterir. Bu farkllk olmasayd, sürat ve yavallk hepsinde eiüenirdi.

Allah öyle buyurur:
‘

Hepsi bir felek içinde yüzer .’381 Her harekemi ilahi

bir yönelii, baka bir ifadeyle irade eden olmas yönünden özel bir taal-

luku vardr.

‘Yöneliler ise, maksatlarn farkllamasyla farldlar’ deyiimize

gelince, bu yöneli ile Ay hareketinin maksad ve günein hareketinin

maksad bir olsayd, (bu hareketierden ortaya çkacak) bir eser dierin-

den ayrmazd. Hâlbuki eserlerin birbirlerinden farkl olduu kesindir.

O halde yöneliler, maksatlarm farkll nedeniyle farkllar. Hakkn
bir kiiye raz olarak yönelmesi, baka birine gazap özelliiyle yönelme-

sinden farkldr. Çünkü Hak, birini- cezalandrmaya, dierini ise

nimerlendirmeye yönelmitir. Böylece maksatlar farkllar.

‘Maksatlar tecellilerin farkllamasyla farldlar’ dememize gelince,

tecelliler her yönden tek tarzda olsayd, onlarn tek bir yönünün olmas

gerekirdi. Hâlbuki yönlerin farkl olduu sabittir. u halde her yöneli,

baka bir tecellinin ayn olmayan özel bir tecelliye sahiptir. Çünkü ilahi

(tecellilerdeki) genilik, hiçbir eyin tekrarlanmamasn gerektirir.

Sûflerin itimat ettikleri görü budur. nsanlar ise
‘yemden yaratl hak-

knda kuku içindedir .’
332

Kût’ul-Kulûb’un yazar Ebû Talib el-Mekki ve Allah adamlarndan

dier sûfîler öyle der: ‘Allah, iki ala tek bir surette tecelli etmemitir

veya bir surette iki kez tecelli etmemitir.
1 Bu nedenle âlemde eserler

farkllam, bu eserler (genel olarak) rza ve gazap diye snflandrlm-

tr.

Tecelliler, eriatlarn farkll nedeniyle farldlar' ifademize gelin-

ce, bunun nedeni her eriatn, Allah'a ulatran bir yol ve bu yollarn
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birbirinden farkl olmasdr. Dolaysyla vergiler (mevhibeler) birbirin-

den farkllat gibi tecellilerin dc farkllamas gerekir. çlerinde müna-

fklar bulunduu halde Allah’n kyamet günü bu ümmete tecelli edece-

ini görmüyor musun? Kukusuz insanlarn eriata bak da farkl fark-

ldr. Bu meyanda her müçtehit, Allah’a giden yolda özel bir yönteme

sahiptir. Bu nedenle mezhepler farkllamtr. (Yine de) Her mezhep,

tek bir eriat içindedir. Allah bu durumu peygamberin diliyle bize be-

lirtmitir. Dolaysyla tecelliler de zorunlu olarak farkllamtr.

Her grup, Allah hakknda bir eye inanr. Allah kendisine inand-

ndan farkl bir surette tecelli etse, O’nu inkâr eder. Allah herhangi bir

grubun O’na dair içlerine yerletirdikleri belirtiye (alamet) göre tecelli

ederse, o grup Allah’ kabul eder. Söz gelimi Allah, E’arî için Allah

hakkndaki inancnda kendisinden farkl düünen kimsenin suretine gir-

se ve bu kiiye de E’arî’nin inand surette tecelli etseydi, daha önce

belirtildii gibi, her ikisi de O’nu inkâr ederdi. Ayn ey, bütün gruplar

için geçerlidir.

Allah her gruba Allah hakkndaki inanç surederinde tecelli ettiin-

de ise -ki bu suret mam Müslim’in es-Sahih ’indc Hz. Pcygambcr’dcn

aktard alamettir- O’nu rableri olarak kabul ederler. Hâlbuki bu suret-

te tecelli eden Allah, dier surette de tecelli edendir, bakas deil. Böy-

lece eriatlarn farkllamas nedeniyle tecelliler de farkllar.

‘eriatlar ise ilahi nispetierin farkll ile farkllar’ sözümüze ge-

lince, bunu açklamtk. Böylcce baladmz noktaya ulatk. Bu me-

selelerden hangisini alrsan o, ilk, son ve orta olmaya uygundur. Baka

bir ifadeyle dairesel her bir eyin her parças, varsaymsal olarak ilk, son

ve orta olabilir.

Bu dairesel eklin benzerini, mütekaddimden (antiklerden) birinin

sözüne benzer bir ekilde et-Tedbirâtü’l-îiâhiyye isimli kitabmzda açk-

lamtk. O öyle demiti: ‘Alem, komucu çitleri devlet olan bir bah-

çedir. Devlet, sultandr. Sultan ise, yasa snrlar. Yasa, hükümdarn uy-

gulad siyasettir. Hükümdar, çobandr. Asker ona destek olur. Asker-

ler yardmcdr, onlar mal bir araya getirir. Mal, tebaann toplad

rzktr. Tebaa, köledir, adalet onlar itaat ettirir. Adalet, âlemin iyilii-

nin kendisinde bulunduu bir imkandr.’
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Böylece i baa döner. Sözü uzatmaktan korktuumuz için, neden

ve sebepler hakknda bu kadar ima yeterlidir. Bu bölüm, oldukça geni

bir konudur. Çünkü bütün âlem, sebep ve sonuçlar, neden ve nedenliler

olarak birbirine baldr.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

Yirmi dördüncü ksm sona erdi. Bunu yirmi beinci ksm takip

edecektir.



FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN
YRM BENC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Advla

KIRK DOKUZUNCU BOLUM
'Ben Rahmandn Nefesinin Bana Yemen Yönünden

geldiini görüyorum' Hadisinin Bilinmesi.

Rahman’n nefesinin Rahman’dan bakasnda

Bir dayana yoktur.

Her grupta onun hükmü, vardr.

Ne bir istinad ne de dayana vardr

Var olanlarn Yemen'i onun menzilidir (oradan gelir)!

O ne ruhtur ne beden

Onu belirleyecek bir tanm yoktur

O talep edilen ve hiçbir eye muhtaç olmayandr

Bütün yaratklar onu ister

Sonra kimse om elde edemez

Hiçbir benzeri olmayan bir kimsedir

Yetkin özelliiyle yegânedir o.

Ey dost, bilmelisin ki: Allah’n er-Rahman ismi yönünden bir ta-

km kullan vardr. Bu durum, ‘Rahman'n kullar yeryüzünde arbal
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olarak yürür, cahiller kendilerine satatnda selam derler”” ayetinde be-

lirtilir. Baka bir ayetrc ise, öyle buyurur: c0 .gün takva sahiplerini grup

grup Rahman’a götürürüz nm Allah’n, kendilerine Ralman’m er-Rab is-

mi yönünden geldii kullan vardr. Allah öyle buyurur: dster Allah is-

ter Rahman deyin, hangisine dua ederseniz edin en güzel isimler

O’nundur ,MS Binaenaleyh Allah ismi yönünden en güzel isimler O’na ait

olduu gibi Rahman ismi yönünden en güzel isimler de O’na aittir.

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Rabbimiz yakn göe iner.’ Allah

ise öyle buyunr: 'Rahbin gelir.

'

3S6 Burada kastedilen genel gelitir ki,

bunun örnei, (kullar arasnda) ayrm ve hüküm vermek için gelmektir.

Sonra, Allah’n ilgi gösterdii kullarna dönük rahmet ile gelii vardr.

Hz. Peygamber, inkarclardan çektii skntlar arttnda öyle

demitir: 'Ben Rahmahü nefesinin bana Yemen yönünden geldiini

buluyorum.’ Hz. Peygamber Yemen’e gitmemiti, fakar nefes kendisine

Yemen yününden geliyordu. Gelinceye kadar da nefesi alglamamt.

Rahman’n nefesi, içinde bulunduu sknt ve darl Ensar vastasyla -

Allah onlardan raz olsun- açmay salamtr (tenfîs). Baka bir ifadeyle

Nefes, Allah'n Ensar’n yardmyla dinine yardm ve onu güçlendirece-

inin müjdesini peygamberin iç âlemine ve gönlüne sunmutu.

Ensar hadisi hakknda -Allah izin verirse imdi zikredeceimiz- bir

hâdise de bizim bamzdan geçri. öyle ki: am’dayken yanmzda fazi-

letli, saygl ve dindar bir adam vard. Ad Yahya b. Ahfe olan bu zat

Merake’li idi ve babas orada Arapça öretiyordu. Bir gün, ben de ora-

dayken am’da kald yerden bana bir mektup yazd. Mektubunda öy-

le divordu:
J

“Dostum! Dün gece Allah’n peygamberini am Camii’nde gör-

düm (rüyada). Hutbe okunan kürsüden Osman'a nispet edilen Ms-
hafn sakland sandn yanna doru geldi. nsanlar ona doru yö-

neldi, kendisine biat etmek için huzuruna girdiler, insanlar azalmcaya

kadar bekledim, sonra yanma girdim ve elini öptüm: Bana ‘Muham-

med’i tanr msn?’ diye sordu. Ben de ‘Ey Allah'n Peygamberi! Mu-

hammed kimdir?’ dedim, Tbn Arabi.’ diye yant verdi. ‘Evet, Tanyo-

rum’ dedim. Hz. Peygamber öyle buyurdu: ‘Biz ona bir emir vermi-

tik, ona de ki: Hz. Peygamber sana verdii emri tamamlaman istiyor.’

Sen de ona elik et. Çünkü sen, onun sohbetinden yararlanrsn. Ona de
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ki: Hz. Peygamber sana öyle diyor: Ensar’, özellikle de Ensar’dan

Saad b. Ubade’nin adm zikrederek bir methiye (kaside) yazmas gere-

kir.
7 Sonra, Hz. Peygamber Haan b. Sabit’i çarm ve ona öyle de-

mi: ‘Ona Muhammed Arabi’ye ulatraca bir msra ezberlet. iirini

onun uyanda ve tarznda yazsn. Bunun üzerine Haan öyle dedi:

‘Ey Yahya! unu ezberle.’ Sonra bana bir msra söyledi.

Uykusuzluk gözlerime ve ztyaretgâhna tutkun oldu

Gözyalarmadr artk güvencem ve itimadn.

Ben ezberleyinccye kadar msra tekrarlad. Sonra Allah’m pey-

gamberi bana öyle dedi: ‘Muhammed el-Arabî Ensar kasidesini yazn-

ca, onu açk bir yazyla kayda geçir ve Perembe gecesi Elest kabri diye

isimlendirdiiniz falan kiinin türbesine götür. Ad Hamid olan bir a-

hs bulacaksn ve kasideyi ona ulatr.”

Allah kendisini raz olaca ilere ulatrsn, bu adam rüyasn bana

bildirdiinde, düünmeden, üzerinde ince ince çalmadan ve geciktir-

meden bir kaside yazdm. Kasideyi ona gönderdiimde, ertesi gün yat-

sdan sonra Elest kabrine varm. Daha sonra bana öyle yazd: “Kabir-

de bir adam gördüm, aceleyle ‘sen falancanm yanndan gelen Yahya’sn’

dedi ve bana adm söyledi. Ben de ‘Evet’ dedim. Adam öyle dedi:

‘Hz. Peygamber’in emriyle Ensar’n övüldüü kaside nerede?’ Ben de

‘ite yanmda’ dedim ve kasideyi ona verdim. O da, kasideyi okuyabil-

mek için yaklatrd, yazy anlayamadn düündüm. Bunun üze-

rine ‘emriniz olursa, onu size okuyaym’ dedim, o da ‘peki’ dedi, ben de

kasideyi okudum.’ Kaside uydu:

Söz ustalarnn ve airlerin kvanc

Ibn Sabit dedi ki: '

Uykusuzluk gözlerime ve ziyaretgâhma tutkun oldu

Artk gözyalarmadr itimadm ve güvencem

-Anam Ensar’a nispet edilir, bunun için dedim ki:

Bunun için kasidenin uyam R yaptm.

R yineleme ve tekrar harflerinden biridir
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Ahmed’e itaat etmek üzere balayalm

iyilerin efendileri olan bir topluluun övgüsüne.

Ben de Ensar Loplumundan bir kiiyim

Onlar övdüümde, bizzat soyunu methetmi olurum

Doru yola klavuzluk, onlarn klçlaryla ayakta durdu ve onlarla

yükseldi

Bütün aydnlk eylerde onlarn nurlar vardr

Haimî Muhammed’e yardm için ayaa kalktlar

Seçilmilerin seçilmii Mustafa’ya yardm için.

Azim ve kararllkla Peygambere arkada oldular

Bu yardmlaryla övülesi iler yaptlar

Dinine yardm etmek için canlarn sattlar

Bu nedenle ona arkadalk etmeleri, onu tercihle nitelenemez

Seçilmi, onlar Nefes diye kinaye ederek bildirdi

Deeriyle beraber Yemen’den kendisine gelen Nefes.

Ubade’nin torunu Saad ile ise iftihar eder '•

Sakîfe toplantsnda bütün Ensar toplumu

Her sevimsiz i için Allah’n aslanlardr

Allah’n dinine ve hayrl kiilerin bana gelen her olaya kar

Onlar Allah’n dinini kendi izzetlerinde üstün kldlar

Muhteem orduyla Allah’n dinini.

Kyamet günü görünümüm onlar vastasyla yükselir

Geli günü onlarla övündüüm görülür

Ben sözü gerdanlklarla boyam olsaydm

Onlar methederken, abartm saylmazdm

Peygamberin dayana ve Peygamberi için yardmc olan kimseleri.

Dümanlar onlarn sayesinde perian oldu

Geceleyin Allah’n kelamm okuyan ruhbanlar

Gündüz ise çatmada ormanlarn aslanlardr Ensar.
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Bu rüyann hikâyesi uzundur, bu bölümde gerektii kadar onu

özetledim.

(Ensar ve Muhacir)

Sonra konumuza dönüp deriz ki: Ensar, Allah müjdesiyle peygam-

berinden sknty giderdikten sonra gelmitir. Böylece Ensar, genile-

mi, rahadam ve sevinç içindeyken Hz. Peygamber ile karlat gibi

Hz. Peygamber de onlar rabbi ile zenginlemi bir insan olarak kar-

lamtr. Böylece Hz. Peygamber, Ensar ve kendisiyle hicret edenlerle

birlikte, Allah’n emrettii gibi Allah’n dininin yardmcs ve destekçisi

olmutu. Allah öyle buyurur: ‘Allah daraltr ve açar
3

,

387 cEn güzel isimler

O’na aittir.
3388

Eserler, yaratklarda hükümran olan isimlere aittir. En

güzel isimler, Allah’tan mümkünlerin yaratlna ve onlarn içerdii

sonsuz anlamlara yönelmitir.

Allah, zat yönünden âlemlerden müstanidir. ‘

Allah âlemlerden

müstani olduunu3889
bizi kendisi için deil sadece kendimiz için yaratt-

m bildirmek için öretmitir. Allah, amelin sevab ve fazileti bize

dönsün diye, bizi kendisine kulluk etmemiz için yaratt. Bu nedenle bu

hitap sadece insanlar ve cinlere yönelik olmutur. Allah öyle buyurur:

‘Cinleri ve insanlar bana ibadet etsinler diye yarattm.
3390

Allah’m melekleri ve âlemdeki dier eyleri sadece O’nun övgüsü-

nü tebih etsinler diye yarattndan asla üphe duymuyoruz. Bu niteli-

e ise, nisanlar ve cinlerden bakas tahsis edilmedi. Nitelik derken kas-

tettiim ibadet etme özelliidir ki, horluk (zillet) demektir. Dolaysyla

Allah, bu iki snf balangçta zelil olarak yaratmad, sadece zelil olsun-

lar diye yaratt. Onlarn dndaki varlklar ise, asl yaratllarnda zelil

yaratt. Allah, bizde olduu gibi, zelil olmay (ibadet etmeyi) nisanlarn

ve cinlerin dndaki eylerde bir yaratl sebebi yapmamtr. nsan vc

cinlerden baka hiç kimse, Allah’n emrine kar büyüklenmemi, insan

ve cinlerden baka hiçbir yaratk, Allah’a isyan etmemitir. Bu balam-

da, blis’e (secde etmesi) emredilmi, o ise isyan etmitir. Âdem’i ise

aaca yaklamaktan men etmi, kitabmda bize söyledii ‘Âdem’in rabbi-

ne isyan etmi olmas
3

,

30 ' O’nun emrinden kaynaklanmt.

Meleklere gelince, Allah onlar hakknda ‘

emrettii eye isyan etmez

ve emredilen ii yaparlar
3302

buyurur. Bu ifade, Babil’deki iki melek hak-



318 Fütûhât- Mekkiyye 2

knda meleklere yaramayan ve ayetin görünürünün ifade etmedii e-

kilde, uygunsuz söz söyleyen müfessirlere kar bir cevaptr. nsan ise,

Allah’a kar cüretkârdr, celaline yaramayan eyleri O’nun hakknda

söyler, nasl olur da melekler hakknda (yaramayan eyleri) söyleme-

sin? insan, rabbin çeitli ilerde yalanlad gibi, bu iddia sahibi de

rabbini melekler hakknda söyledii, ‘onlar emrettii ilerde Allah’a is-

yan etmezler’ ifadesini de yalanlamtr.

Sahih bir rivayette Hz. Peygamber Allah’tan öyle aktarr: ‘Âde-

molu beni yalanlad. Bu, ona yakmad. Kendisine yakmad halde

beni kötülemitir.’ Baka bir sahih hadiste ise, ‘Skntya Allah’tan daha

çok sabreden yoktur’ denilir. Allah, kullarn rzldandrr, onlara iyilik

yapar. Halbuki onlar, Allah hakknda böyle davranr.

Bilmelisin ki: Dier yaratklardan farkl olarak, sadece insan ve cin-

lerin büyüklenmesinin nedeni udur: Dier varlklarn yaratlna yöne-

len ilahi isimler, ceberut, kibriya, azamet, kahr ve izzet isimleriydi. Bu

nedenle onlar, bu ilahi kahr altnda hor ve ezilmi olarak ortaya çkm-
tr. Allah onlar yarattnda ise, bu isimlerle onlara bilinmitir. Böyle

bir. ayrcalkla yaratlm birinin ban kaldrmas ya da içinde Allah’n

yaratklarndan birine kar büyüklük arzusu duymas mümkün deil-

ken, kendisini yaratana kar büyüklük duygusu bulunabilir m?

Kukusuz Allah, bu tür yaratklarn her birine avucu ve kahrnn

altnda bulunduunu göstermitir. Böylece onlar, kendi perçemlerinin

ve her canlnn perçeminin Allah’n elinde olduunu görmütür. Yüce

Kur’an’da öyle buyrulur: ‘Hiçbir canl yoktur ki, Allah onun perçemini

tutmu olmasn.’™ Sonra bu ayeti tamamlamak üzere öyle der:
cRabbim

dosdoru yoldadr. ,m Perçemden tutmak, Araplara göre, bir eyi zelil ve

hor klmak demektir. Bu ifade, örf bakmndan böyledir. Rabbini mü-

ahede ediinde ve O’na baknda perçemlerin Allah’n elinde bulun-

duunu, kendi perçeminin de eldeki perçemlerden biri olduunu gören

kiiden bu kefe ramen Yaratanna kar bir büyüklük ve izzet tasavvur

edilebilir mi?

nsan ve cinlere gelince, Allah onlar lütuf, sevgi, yumuaklk, rah-

met ve ilahi tenezzül isimleriyle yaratmtr. Onlar, varla çktklarnda

(kendilerini ezen) bir büyüklük, izzet ve yücelik görmemi,

varolularnda kendilerini rahmete, ilgiye ve tenezzüle dayanr bulmu-
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lardr. Allah, dünyaya çklarnda onlar kendilerinden çekip alacak (ze-

lil yapacak) celal, büyüklük ve azamerinden onlara bir ey göstermedi.

Srtlarndan alnrkenki hallerine baknz! Allah onlara ‘ben sizin rabbiniz

deil miyim?’395 demitir. Acaba, içlerinden biri ‘deilsin’ demi midir?

Hayr, yemin olsun ki, hepsi ‘evet
9396 demi, Allah’n rabliini kabul er-

mitir. Çünkü onlar, (o mertebede) cezalandrma avucunda

toplanmt. Perçemlerinin Allah’n elinde olduuna görürcesine

inansalard, bir an bile Allah’a isyan etmez ve dier yaratklar gibi ‘gece

ve gündüz tebih ederlerdi .’397

nsan ve cinler, söz konusu rahmet isimlerinden ortaya çktklarn-

da, öyle demilerdir: ‘Ey rabbimiz! Bizi niçin yarattn?’ Allah cevap

vermi: ‘Bana ibadet edin diye yarattm.’ Baka bir ifadeyle, ‘önümde

zelil olun’ diye yarattm. Böylece onlar, kahredici bir nitelik veya kendi-

lerini hor yapacak yüce mertebe görmemitir, Hâlbuki Allah, özellikle

bu iki snfa, ‘bana zelil olarak gelin diye (yarattm)’ demitir. Burada

zelil olma fiilini Allah onlara izafe etmi, bu durum ise, onlarn kibrini

artrmtr. Onlara ‘sizi zelil yapmak için yarattm’ deseydi, güçleri da-

lr ve korkuya kaplr -çünkü bu ifade bir kahr ifadesidir-, bu ifadeden

korkarak kendiliklerinden horlua koarlard. Allah göklere ve yere öy-

le hitap etmitir: ‘isteyerek veya zorla geliniz.”
98 Burada zorla demeseydi

-ki o kahr ifadesidir- gelmezlerdi. Bu nedenle öyle dedik: ‘Allah insan

ve cinlerin dndaki varlklar sadece kalr ve ceberut özelliiyle var

klm ve kendilerine ancak bu özellikle hitap etmitir.’

Allah, insanlara ve cinlere yaratl ve var olu sebeplerini söyleyin-

ce, onlar da kendilerinden var olduklar isimlere bakm, Allah’n emri-

ne ve yasana isyan ettiklerinde veya emrine kar büyüklenip itaat et-

mediklerinde cezalandrlmalarn ve azaba uramalarn gerektiren her-

hangi bir ilahi isim görmemilerdir. lk insan olan Âdem rabbine isyan

ettii
399

gibi blis de rabbine isyan etmitir. Emre itaatsizlik bu iki astlj-

dan bütün insan ve cinlere yaylmtr. Hz. Peygamber, Davud’a verdii

ömrü unutup inkâr ettiinde, (dedesine iarede) Âdem hakknda öyle
A A

demitir: ‘Âdem unutmu, zürriyeti de unutmu. Adem inkâr etmi

zürriyeti.de inkâr etmitir. Rabbinin merhamet ettii ve koruduu kim-

se bunun dndadr.’ Allah’n korumas, Allah’a kar büyüklükten ko-

rumaktr, yoksa birbirlerine ve dier yaratlmlara kar büyüklenme-

den koruma deildir. Kimse, kendiliinden korunmu deildir. Allah
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onlarn bir ksmn dierine hizmetçi yapmtr. Fakat Allah, kuluna

inayet ettiinde, ikinci durumda onu baar ve inayetiyle rzklandrr.

Böylece yaratl gayesi olan ibadeti yerine getirmek gibi bir tutum ay-

rlmaz özellii haline gelir ve dier yaratlmlara katlr. Bu ise, zor bir

eydir. Her nefes kendiliinde Allah’n kulu olan kii nerede bulunur?

O halde bürün insan ve cinler, ancak bulduu bir kahr (ismi) ne-

deniyle zelil olur. Öyle bir ismi bulunca, zelil olmak zorundadr. Kendi-

sini horlua zorlayan bir kahr ismini bulduunda, bu kez, kendilerin-

den var olduu rahmet isimlerine yönelir, içinde bulunduu ve alk
olmad darlk ve skntnn giderilmesini rahmet isimlerinden talep

der, böylece o isimlere doru yönelir. Rahmet isimlerine yöneldiinde

ise, onlarn güç ve otorite sahibi olduklarn anlar. Bu durumda ise,

içinde duyduu sknt dalr (teneffüs). Hz. Peygamber öyle buyu-

rur: ‘Kukusuz Rahman’n nefesi.’ Bu ifadesiyle Allah’n insan ve cinleri

kendisiyle yaratt isme iaret etmi ve O’na güç yönünü izafe ederek

öyle demi: ‘Yemen (sa) yönünden.’ Burada kbel (kbeli’l-Yemen) ke-

limesi yön ve taraf demektir. Yemen ise, yeminden (sa el) gelir ki o da

kuvvet demektir. air öyle demitir:

Bir sancak eref için yükseldiinde

Arap onu sa eliyle tutar

Burada air sa kelimesiyle gücü kastetmitir. Çünkü sa el güç

konumundadr. Allah öyle buyurur: ‘Gökler O’nun sa elinde durulmu-

tur.
H0C Ayn ekilde Rahman ismi -ki ondan var olmutur- kendisine

baktnda, hemen Ensar’m vastasyla yardm gerçeklemitir. ‘O gü
takva sahiplerini toplarz’

401
ayeti de böyledir. Çünkü muttaki (takva sa-

hibi), saknan, korkan ve titreyen kimse demektir ve er-Rahman’, er-

Rahim’i vc er-Raufu müahede edip O’ndan çekinecek hiç kimse yok-

tur. Takva sahibi sadece es-Serîu’l-hisab (hesaba çekmesi hzl olan), e-

edîdü’l-ikab (cezalandrmas güçlü olan), el-Mütekebbir (büyüklenen)

ve el-Cebbar isimlerini müahede edebilir. nsan bu isimleri müahede

edince çekinir ve korkar. Bunun üzerine Allah, kendisini er-Rahman’a

götüreceini söyleyerek ona güven verir, rakva sahibi de, el-Cebbar ve

el-Kahhar’n azabndan emin olur. Bu nedenle Allah bize öyle bildir-

mitir: ‘Rahmeti gazabn geçti.’ Çünkü Allah, bizi rahmet ile var et-
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mitir, kahr özelliiyle deil. Ayn ekilde, günahkârlk sonraya kalm,

bu nedenle insan ve cinlerde gazap rahmetten sonra gelmitir. Allah,

gecikse bile, rahmet ile gazab yine böyle yapacaktr (orada da rahmet

geçecektir).

Dikkat ediniz, Allah isimlerini bize zikrederken rahmet isimleriyle

balar, kendilerini bilmediimiz için büyüklük isimlerini sonra zikreder.

Allah, önce rahmet isimlerini zikredince, onlan tandk ve kendile-

rine arzu duyduk. Bunun üzerine Allah, rahmet isimlerinin ardndan

büyüklük isimlerini zikretmitir ki, rahmet isimlerine tabi olarak onlan

alalm. Allah öyle 'buyurur:
‘

Allah kendisinden baka ilâh olmayandr. O
gayb ve ehadeti bilir.

H02 te bu, hepsini kuatan özelliktir ve hiç biri di-

erinden öncelikli deildir. Sonra balam ve öyle demitir: ‘0,

Rahmandr Böylece, bize er-Rahman’ tantt.
c
er-Rahim’dir .

Hfl3 Çünkü

ondan var olduk. Ardndan öyle demi: ‘O kendisinden baka ilâh

olmayan Allah’tr. ’ Böylece onu Rahman ve Rahim ile el-Aziz, el-Cebbar

ve el-Mütekebbir isimleri arasnda bir ayrm olarak koymutur. Sonra

öyle demi: ‘el-Melîk, el-Kuddûs, es-Selam, el-Mümin.’ Bütün bunlar,

Rahman’m özellikleridir. Ardndan öyle demi: ‘el-Azz, el-Cebbar, el-

Mütekebbir.'1404

Böylece lütuf ve rahmet isimleri ile bir yönü rahmete ve bir yönü

büyüklüe dönük olan -ki o Allah ve Melik isimleridir- ortak isimlerle

bizi yumuattktan sonra, bütün bu büyüklük özelliklerini kabul ettik.

Sonra Hak, azamet (büyüklük) isimlerini zikretmi, muhatap da

rahmeti gerektiren pek çok ismin ardklyla meseleye snmtr.
Böylece ralunet isimlerinin de onlar kabul ettiini gördüümüzde biz

de azamet isimlerini kabul ettik. Rahmet isimlerinin azamet isimlerini

kabul etmi olmas, azamet isimlerinin onlarn nitelikleri olmasndan

kaynaklanr. Dolaysyla biz, azamet isimlerini kendi isimlerimiz olan

rahmet isimlerine tabi olarak zmnen kabul etmi olduk.

Kalp sahibi vc Allah’ vc hitabnn balamlarm bilen kii, bu gibi

azamet isimlerini duyduunda, bu isimler onda bir korku ve daralma

etkisi meydana getirir. Allah bunu bildii için, bu isimlerin ardndan

mutlak anlamda rahmete özgü olmad gibi azamet özelliinden büs-

bütün soyutlanmam isimleri getirmi ve öyle buyurmutur: c

0, Al-
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lah’tr. Yaratan, var eden ve suret verendir. En güzel isimler O’na aittir™*

Bütün bunlar, Allah’n kullarna öretimi ve onlara tenezzül etmesidir.

O halde bu bölümün mensuplarnn menzilleri, zikredilen bu isim-

lerin menzilleri ve onlarn mertebeleridir. Bu nedenle Allah, kitabnda

‘Bismillâhirrahmanirrahim (Rahman ve rallim olan Allah’n adyla)’ ifa-

desini her surenin önüne koymutur. Çünkü sureler, azamet ve güç

isimlerini talep eden korkutucu ileri içerebilir. Bu nedenle Allah, kulla-

rn sndrmak ve müjdelemek için rahmet isimlerini önce zikretmitir.

Bu nedenle (bilginlerin bir ksm, banda besmele bulunmayan) Tövbe

suresi hakknda öyle demitir: ‘Allah bu iki sureyi besmeleyle ayrma-

dna göre, Tövbe suresi ve Enfal suresi tek bir suredir.’ Bu konuda,

sahabenin bilginleri arasnda rivayet edilmi görü ayrl vardr.

Allah, bu ümmet içinde Berae (tövbe) suresinden besmelenin dü-

mesi hakknda bir görü ayrl gerçekleip bu nedenle bir ksmnn
onun bamsz bir sure olduu fikrine vararak Kur’an’m Allah’n katn-

da yüz on üç sure olduu için yüz on üç besmeleye gerek duyulduu

fikrine varacam bilir. Bu nedenle Allah, saynn yüz on dörde tamam-

lanmas için, en-Neml suresinde bir besmele göstermitir. Allah, onu

bizzat surelerin balarnda getirdii tarzda orada getirmitir. Çünkü Sü-

leyman’n dili Arapça deil, baka bir dildi. Dolaysyla Süleyman, mek-

tubunda bu lafz yazmam, Arapçaya çevrildiinde ‘Rahman ve rahim

olan Allah’n adyla’ olacak bir lafz yazmt. Böylece Kur’an, onu sure-

lerin balarnda geldii gibi Elifi (kismi’deki Elif) düürerek getirdi.

Buradan en-Neml suresindeki besmele ile kastedilen eyin surelerin ba-

lamadaki besmele ile kastedilen ey olduunu bildirmitir. Ayn eyi,

‘Onun gidii Allah’n ad iledir
’406 ‘

Rabbinin ad ile oku™7 ayetlerinde

yapmam, besmele ismi ile dierleri arasndaki fark ortaya çksn diye.

Elifi korumutur.

Bu nedenle tövbe .suresi, rahmet ve ilahi tenezzül özelliklerinden

pek çounu içerir. Çünkü o surede Allah’n müminlerin canlarn cen-

net karlnda satn almas zikredilir. Efendinin kölenin maln satn

almasndan daha büyük bir tenezzül olabilir mi? Merhamette bundan

daha abartl bir ey olabilir mi? O halde Tövbe vc Enfal surelerinin tek

bir sure olmas veya en-Neml suresindeki besmelenin Tövbe suresini

tamamlamas gerekir.
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Surenin ismine balemiz: Tövbe -suresi. Tövbe ise, yüz çevirmeyi

(teberri, berae) deil, rahmeti gerektirir. Allah, teberri ifadesiyle bala-

m olsa bile sureyi Allah’n, tanklm iki adamm tankl yapt kim-

senin getirdii bir ayet ile bitirmitir. Anlayabilirsen, bu suredeki içkin

rahmeti, özellikle de c

onlardan'
wx

ifadesini anlarsn. Bütün bunlar, ona

dümekten saknalm ve belirtilen özellikler ile nitelenelim diye bize

dönük bir rahmettir.

Kur’an, bize inmitir. Kur’an’dan hiçbir sure bizim hakkmzda bu

sureden daha büyük rahmet içermez. Çükü bu sure, müminin sakn-

mas ve uzak durmas gerekli eylerin büyük ksmn zikreder. Allah on-

lar bize bildirmeseydi, belki de farknda olmadan onlar yapardk. Bi-

naenaleyh Tövbe suresi, müminlere rahmet olan bir suredir.

Nefesin menzillerini belirttiimize göre, unu da bilmelisin ki: Söz

konusu menzillerin adamlar, üst ve alt bütün yönlerinden ceberut isim-

lerinin kendisini ihata ettii kimsenin durumu gibi bir hale sahip olan

Allah adamlardr. Böyle bir insan, rahmet isimlerine snr ve yakarr.

Bu esnada en güzel isimlerin sahibi ve kendisiyle Ar üzerinde istiva et-

tii er-Rahman ismi, ona tecelli eder ve bu insana ilahi iktidar ihsan

eyler. Bu iktidar sayesinde kahr isimlerinin izleri silinir. Böylece 011a

imkan açlr, gösü geniler, nefesi akar, hayat ruhu ona nüfûz eder,

Ralunan isimlerinin elçileri ve ilahi hakikader müjde ve sevinçlerle ken-

disine gelir.

Hali böyle olup onu zevk yoluyla kendisinden tanyan kimse, bu

makamn adamlanndandr. Böylcce kii, meseleyi kartrmaz. nsan en

iyi yine kendisi bilir. nsanlarn nezdinde nefsini gerçekte sahip olmad-

n bir mertebeye yerletirmen, sana bir yarar salamaz.

Kukusuz sana nasihat ettim ve sûfilerin yolunu açkladm. Bu ö-
rendiklerin sayesinde artk cahillerden olma. ‘Sana ölüm gelinceye kadar

rabbine ibadet et’,** kukusuz Allah’a yerde ve gökte bulunan hiçbir ey
gizli kalmaz.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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ELLNC BÖLÜM
Hayret ve Acizlik Adamlarnn Bilinmesi

Allah’n yaratcs olduunu bilip de

Hayrete dümeyen kimsenin durumu cahilliine kanttr

Allah’ Allah’tan bakas bilemez, agâh olunuz!

Bilinçli olan, gafil gibi deildir

idrakten acizlii idrak bir bilgidir

Akl sahiplerindeki hüküm de beyledir

O. öyle bir ilâh’tr ki övgüleri saylamaz

O münezzehtir, O’nun için örnekler vermeye kalkma!

Allah kendisinden bir ruh ile sana yardm etsin, bilmelisin ki: Al-

lah bilmedeki hayretimizin sebebi, lci yolla Allahsn zatm bilme iste-

imizdir. Bu lci yol, aklî kandar yolu ve müahede diye isimlendirilen

yoldur. Aklla kantlama yolu, müahedeyi dlar, vahye dayal kant ise,

onu ima etmi ancak açkça ifade etmemitir. Bu meyanda aklla kant-

lama yöntemi, Allah’n zatnn hakikatini idraki imkansz sayar. Kaste-

dilen, Hakkn kendiliinde bulunduu zatna ait subûtî (olumlayc)

özellik yönünden bilinmesidir. Akl, kendi düünce gücüyle, sadece baz

olumsuzlayc nitelikleri alglayabilir ve onu bil diye isimlendirir.

âri’ ise, kendisine bir takm eyler nispet etmi ve onlarla kendisini

nitelemitir. Akl ise, âri’nin kastmn olup olmad imkan dâhilinde

bulunan uzak bir tevilin dnda, o niteliklerin Allah’a ait olmasn im-

kansz sayar. Bununla birlikte akl, Allah’n kitaplarnda ya da peygam-

berlerinin dilinde kendisi hakknda verdii bu bilgilerin doruluu hak-

knda kesin kantlara sahip olduu için, bunlara inanmas ve onlar do-
rulamas arttr. Binaenaleyh Hakkn zat hakknda bildirdii bu olumlu

nitelikler ile zatn örenme talebinin (bunu imkansz saymas) çelime-

si veya iki çeliik kant uzlatrma, aklclar hayrete düürmütür.

Hayret sahipleri, bu kantlar inceleyip onlar tümevarm yöntemiy-

le tiiketinceye kadar deerlendiren ve bu aratrmann kendilerini acizlik

ve Allah’ bilmede hayrete ulatrd peygamber veya sddldardr. Hz.



Yirmi Beinci Ksm 3^5

Peygamber öyle buyurur: ‘Allah’m! endeki hayretimi artr.’ Alial

peygamberinin kendisi hakkndaki bilgisini artrd gibi, bu bilgi, pey-

gamberin hayretini artrmtr. Bu durum, müahededeki suretlerin

farkllamas nedeniyle, özellikle keif ehlinde böyledir. Keif ehli, akl-

clarla kyaslanamayacak ölçüde hayrete dümütür.

Hz. Peygamber, kendisine bildirdii ekilde Yaratanm övmek için

tüm gayretini sarf ettikten sonra öyle demitir: ‘Ben senin övgünü ya-

pamam. Sen, kendini övdüün gibisin.’ Hz. Ebû Bekir de -ki o da hay-

ret makamnn mensuplarndand- öyle demitir: ‘drake ulamaktan

acizlik, bir idraktir.’ Baka bir ifadeyle, bilinemeyen olduunu örendi-

inde, bu durum, Allah’ bilmek demektir. Bu durumda, Allah’ bilme-

nin delili O’nu bilmemektir.

Allah, bize birliini bilmeyi emretmi, zatn bilmeyi emretmemi,

bilakis, ‘Allah sizi kendisinden sakndrr,40
ayetiyle bunu yasaklamtr.

Hz. Peygamber, Allah’n zat hakknda düünmeyi yasaklamtr. Çün-

kü ‘benzeri olmayan’n zatnn bilgisine nasl ulalabilir? Allah birliini

örenmeyi emrederek öyle der:
‘

Allah’tan baka ilâh olmadn bil .’ 411

lâh olmas bakmndan Allah’ bilmek ve ilâhn sahip olmas gereken,

O’nun kendileri sayesinde ilah olmayandan ve yaratlmtan farkllat

özellikleri bilmek din tarafndan emredilmi bir marifettir. Binaenaleyh

'Allah’ acalc Allah bilebilir. Kesin aklî kantlar, akl ve keif ehline göre,

O’nun tek ilâh olduunu ortaya koymutur. Dolaysyla O’ndan baka

ilâh yoktur.

O’nun birlii hakkndaki aklî kant ve varl hakkndaki zorunlu-

aklî kantlar örendikten sonra, unu gördülc: Peygamber, nebi ve veli

gibi Allah yolunun ehli, kendi yöntemlerinde ilâhn nitelikleri olan bir

takm özellikleri zikretmitir. Ald kantlar bunlar imkansz görmüken,

peygamberlerin sözleri ve ilahi haberler onlarn doru olduunu be-

lirtmitir. Böylece Allah yolunun ehli, aklclardan ayrmalarn sala-

yan bir duruma ulamak için, bu anlamlar aratrmtr. Aklclar ise,

haberlerin doruluunu bilmekle birlikte, düüncelerinin kendilerini

ulatrd yerde kalmtr. Bu nedenle öyle derler: ‘Burada müstakil

olarak akln alg gücünün ötesinde baka bir yetenein bulunduunu vc

onun peygamberlere ve büyük velilere ait olduunu biliyoruz. Onlar,
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bu yerenek sayesinde ilahi mertebe hakknda kendilerine gelen bilgileri

kabul eder.’

Onlar bu bilgiyi halvetler, kalplerini arndrmak ve onlar düünce

kirlerinden temizlemek için dince, belirlenmi zikirlerle elde etmeye ça-

lmtr. Çünkü düünür, sadece yaratlmlar hakknda düünebilir.

Hakkn zan ve (Hakkn) Allah denilen kendiliindeki durumu üzerinde

düünemez. Bu nedenle Haldcn zatna ait olumlu bir özellik bulamaz.

Bunun üzerine, mümkün-yaratlmn kabul edebilecei her özellii Al-

lah’tan uzaklatrmak hakknda düünmeye balar. Bunun nedeni, söz

konusu özelliin yaratlm-mümkiinde gerektirdii hükmün Allah’ ge-

rektirmesini engellemektir. Örnek olarak, baz kelamclarm görünen ve

görünmeyen düzlemde (yaratlm ve Hak için) kabul ve reddettikleri

kimi durumlar verebiliriz.

Hakkn zat, herhangi bir nitelikte mümkün ile bir araya gelemez.

Çünkü mümkünün nitelendii her Özellik, kendisiyle nitelenen ortadan

kalktnda yok olur ya da mümkün var olsa bile kendisi yok olur. Bu

duruma örnek olarak, anlamlarn niteliklerini verebileceimiz gibi bi-

rinci durumun örnei ise nefsin nitelikleridir.

Bu niteliklerden her biri mümkündür. Dolaysyla kimi kclamclar

bu nitelikleri görünen ve görünmeyende reddettiklerinde, kukusuz,

kendisi nedeniyle zorunlu varl özü gerei mümkün bir özellikle nite-

lemilerdir. Hâlbuki kendisi nedeniyle zorunlu varlk, olmas veya ol-

mamas mümkün bir nitelii kabul etmez. Hakkn bir nitelikle hakikati

bakmndan nitelenmesi geçersiz olunca, geride sadece lafzda ortaklk

kalmtr. Çünkü tanmda ve hakikatte ortaklk geçersizdir. Binaenaleyh

tek bir tanm, Hakkn ve kuhn özelliini kesinlikle birletiremez. Bu

durumda kelamclarm dile getirip görünen ye görünmeyenden reddet-

tikleri nitelikler anlamsz olmutur.

u halde, Allah hakknda söylediimiz
cO bilendir’ sözümüz ile ya-

ratlm-mümkü hakknda söylediimiz
c
o bilendir’ sözümüz, bilginin

tanm ve hakikati yönünden ayn deildir. Çünkü bilginin Allah’a nis-

peti, yaratlma nispet edilmesinden farkldr. Kadim bilgi, yaratlm

bilginin ayns olsayd, rele bir zar tanm onlar, yani o iki ilmi birleti-

rir, biri hakknda imkansz olan ey, zat bakmndan dieri için de im-

kansz olurdu. Hâlbuki gerçein farkl olduunu gördük.
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Bunun üzerine bu grup (Allah ehli), ilahi haberlerin Hakkn katn-

dan getirmi olduu eyleri örenmeye çalm, zikirlerle, Kur’an

okumayla, alg mahallin i mümkünler hakknda düünmekten boalt-

makla, huzur ve murakabeyle, d temizliiyle birlikte meru snrlarda

durmakla kalplerini cilalamaya koyulmulardr. Meru snrlar, gözü

baklmas yasaklanm avret mahalli ve baka eylerden alkoymak, onu

ibret ve basiret elde edecei eylere baktrmak; kulan, dilini, elini,

ayan, midesini,- cinsel uzvunu ve kalbini de böyle (kendisine helal

olan ilere) yönlendirmektir. Bu balamda, kulun dnda bu yedi or-

gandan bakas yoktur. Kalp ise, onlarn sekizincisidir.

Bu yolun adam, (söz konusu bilgiyi elde etmedeki çabasnda) dü-

ünceyi (tefekkür) kendisinden bütünüyle uzaklatrr -çünkü tefekkür,

himmetini datr-, kendisini Rabbinin kapsnda kalbini gözetmeye ve-

rir; umulur ki, Allah ona kendisine gidecei kapy açar ve peygamber

ve Allah ehlinin bilip kendisinin bilmedii eyleri örenir. Söz konusu

bilgiler, akln tek bana idrak edemeyip imkansz sayd ilerdir.

Allah, bu kalp sahibine kapy açtnda, onun için ilahi bir tecelli

gerçekleir. Bu tecelli, hükmünün tarzna göre, kiiye bir bilgi verir. Bu

durumda kii, daha önce nispet etmeye cesaret edemedii bir durumu

bu tecelli sayesinde Allah’a nispet eder. Daha önce, ancak Hakkn bil-

dirdii eylerle Allah’ nitelemi ve niteliklerin bilgisini (peygamberi)

taklit ederek almken imdi ilahi kitaplarn dile getirip peygamberlerin

bildirdii bilgilerden örendiklerini destekleyici ve onlara uyan bir bilgi

olarak keif yoluyla alr. Daha önce Allah’ niteledii özelliklerin anlam-

larn aratrmadan ve kendisine bir ey katmadan inanarak ve aktararak

Allah’a nispet ederken, imdi ise kendisine tecelli eden bu bilgi sayesin-

de kendiliinde kesin anlamda bilerek o nitelii kendine izafe eder. Ar-

tk tecellinin getirdii bilgiye göre hareket eder ve Allah’a nispet ettii

eyin anlamn ve hakikatini bilir.

Söz konusu kii, ilk tecellide maksada ulatn ve gerçei elde et-

tiini zanneder. Ona göre ulatnn ardnda, elde ettiinin süreklili-

inden baka, talep edilecek bir ey kalmamtr. Bunun üzerine baka

bir tecelli, ilkinin hükmünden farkl bir hükümle ona gelir. Tecelli eden

birdir ve kii bundan kuku duymaz. Bunun üzerine knn ikinci tecel-

lideki durumu birinci tecellideki durumuyla ayn olur (tecelli ilahi ha-
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berleri destekleyen ve onlara uyan bir bilgi getirir ve kii bu bilgiyle

kef ve tahkik üzere Allah’a bir nitelik nispet eder) . Ardndan, farkl hü-

kümleriyle tecelliler pe pee gelir. Böylelikle kii, hakikatin hududun-

da, durulacak bir snr olmadn anlad gibi Hakkn zatn idrak et-

mediini, hüviyetin tecelli etmesinin mümkün olmadn ve onun bü-

tün tecellilerin ruhu olduunu anlar. Bunun üzerine kiinin hayreti ar-

tar. Fakat bu hayrette bir haz vardr. Bu haz, aklclarn hayretindeki

lazdan kyaslanamayacak kadar büyüktür.

Çünkü düünce ehli, fikirleriyle olgular hakknda düünmeyi sür-

dürür, bu nedenle hayrete düer ve aciz kalrlar. Keif ehli ise, var olan

eylerden yüksee çkar. Dolaysyla, onlar içü sadece Allah hakknda

müahede kalr. Dolaysyla onlarn müahede ettii, Allah’tr. , bu

tarzdadr. Böylece tecellilerin farkllamasndan kaynaklanan hayretleri,

kantlardaki çelikilerden kaynaklanan aküclarn hayretinden çok daha

güçlüdiir. Hz. Peygamberin veya bu makamdan konuan kimsenin,

‘benim endeki hayretimi artr’ demesi, tecellilerin sürekliliini istemek

demektir.

te Allah dilinin hayreti ile aklclarn hayreti arasndaki fark budur.

Bu balamda aklc öyle der:

Her eyde O’na ait bir ayet vardr

O'nun bir olduunu gösterir.

Tecelli sahibi ise, bu konudaki u msralnz terennüm eder:

Her eyde O’na ait bir ayet var

O’nun ayn olduunu gösteren.

Bu iki kii arasndaki fark, ifadeleri arasndaki fark kadardr. Binae-

naleyh varlkta Allah’tan bakas yoktur ve Allah’ Allah’tan bakas bi-

lemez. te bu gerçek nedeniyle, Ebû Yezid ya da önceki Allah adamla-

rndan baka kimseler ‘Ben Allah’m' ve ‘Kendimi tenzih ederim’ demi-

lerdir. Bunlar, onlarn sözlerinin bir ksmdr. Her iki gruptan hayrete

ulaanlar, hiç kukusuz, ermitir.

Günümüzde dostlarmz, peygamberlerin verdii gibi, Allah’a ve-

rilmesi nygn nitelikleri O’na veremedikleri için büyük bir üzüntü için-
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dedir. (Kendilerine bilgi getiren) Bu tecelliler ne büyüktür! Dosdarm-

z, indirilmi kitaplarn ve peygamberlerin Allah’n katma izafe ettikleri

eyleri Allah’a vermekten alkoyan sebep, onlar duyan fakihlerin ve yö-

neticilerin insafszldr. Onlar, peygamberlerin Allah hakknda getir-

mi olduu bilginin benzerini getireni hemen tekfire koarlar. Onlar,
c
sizin için Allah’n peygamberinde güzel bir örnek vardr5412

ayetinin anla-

mn unuttuklar gibi Allah’n Hz. Peygamber’e önceki peygamberleri

ve resulleri zikrederken söylemi olduu ‘onlar Allah’n hidayet ettii kim-

selerdir, onlarn hidayetine uyulur
54,3

ayetinin anlamm da unutmulardr.

Fakihler, sahtekâr iddiaclar nedeniyle (Allah’a yeni nitelikler izafe

etmeye yol açan) bu kapy kapatmtr d, çok da iyi yapmlardr.

Doru söyleyenlere bundan bir zarar gelmez. Böyle bir eyi söylemek

ve ifade etmek, muti alca zorunlu deildir. Bu konuda Hz.

Peygamber’den gelen eyler, onlar için yeter. Böylece o ifadeleri

kullanr ve armak, sevinmek, gülmek, neelenmek, inmek, beraber

olmak, sevmek ve özlemek gibi ifadeleri kullanmlardr. Veli tek bana
bunlar ifade etseydi, tekfir edilir hatta belki öldürülebilirdi.

ekilci âlimlerin çou, bunun bilgisinden zevk ve tecrübe yolundan

yoksun kalm, çekemcmezliklcri nedeniyle de ariflerin bu gibi ifadele-

rini inkâr etmilerdir. Böyle lafzlar Allah için kullanmak imkansz ol-

sayd, ne Allah onlar kendisi hakknda kullanr ne peygamberleri bun-

lar O’na nispet ederdi. Çekememezlik, bu tavrlarnn Allah’n kitabna

kar çkmak ve Allah’n rahmetinin baz kullarna ulamasn yok say-

mak olduunu anlamalarm engellemitir. Sradan insanlarn çou,

kendilerini taldit ederek, bu tepkide fakihlere uymutur. Hayr! Hayr!

Allahla hamd olsun, onlarn az fakihlere uymutur.

Hükümdarlarda hâkim olan hal, bu hakikatleri müahede etmeye

ulamamaktr. Bunun nedeni, kendilerini verdikleri ile ilgilenmeleridir.

Bu nedenle, vardklar kanaaderde ekilci âlimlere destek olmulardr.

Az bir bölümü ise, böyle davranmamtr. Çünkü onlar, ekilci âlimle-

rin ihtiyaçlar olmad halde dünya mal, makam ve bakanlk sevdas

peinden koup caiz olmayan ilerde hükümdarlarn arzulan dorultu-

sunda fetva verdiklerini görünce, onlar knamlardr. (Fakat hüküm-

darlarn çounluu ekilci âlimleri destekledii için) Allah’ bilenler hü-

kümdarlarn çounluu karsnda acizliin horluu ve basks alanda
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kalmtr. Onlarn bu durumu, kavininim yalanlad ve tek bir insann

bile kendisine inanmad peygambere benzer. Allah’n peygamberi,

‘Allah seni insanlardan korur’414
ayeti ininceye kadar kapsna bekçi koy-

mutu.

Allah’ bilenin, içinde çektii güçlüklere baknz! ekilci âlimlerin

basiretlerini körelten Allah münezzehtir! Onlar, (veli kendisini bildirdi-

inde) inkâr ettikleri eyi kabul etmi, ona inanm ve onu onaylamtr.

Allah bizi hakikati, adamlardan tanyanlardan deil, adamlar haki-

kat sayesinde tanyanlardan eylesin. Hamd âlemlerin rabbi Allah’adr.

‘Hak doru söyler ve doru yola ulatrr.’

ELL BRNC BÖLÜM
Rahman'm Nefesi Menziline Ulam Vera

Ehlinden Adamlarn Bilinmesi

Ey Nefes ’ i tam olarak örenen kimse!

Kukusuz söz meale içindedir

Verilen ilimler de öyledir

Muhakkik nezâinde, -mercimek içindedir

Allah'n öyle bir kavmi vardr ki

Nefeslerinin içinde nefes yoktur

Onlar himmet sahibi kimselerdir

Onlar sabah karanlnda müahede sahipleridir

Onlar gayhle.rdek i halifelerdir

Tpk gece vakti gibi görünürde de halifelerdir

lah onlarn makamlarn yücdtrnitir,

Abese diye okunan sure içinde
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Srlarnn latifeleri onda bulunur

Aratr jakat alp arma

Onlar hakknda bilgisi olan kimse

Kendi halinde, umutsuz olmaz.

(Kukulu Kazançlardan Uzaklamak)

Allah, Ruhu’l-kuds ile sana yardm etsin, bilmelisin ki: Bu bölü-

mün adamlar, zühdlerinin sebebi vera (kukulu eylerden kaçmak) olan

zahitlerdir. öyle ki: Sûfîler, kazançlarnda eriatn takva diye nitelen

dirdiinden daha kat bir ekilde vera sahibi olmutur. Bu meyanda iç-

lerinde tereddüt veren her eyi terk etmilerdir. Bu konuda ise ‘Kuku

veren eyi, vermeyene brak’, ‘fetvay kalbine sor’ hadislerine göre hare-

ket etmilerdir. Bir zahit öyle demi: ‘Bana veradan daha kolay gelen

bir ey yoktur. çimde kuku uyandran her eyi terk ederim.’

Allal, yemek ve dier ilerde helali haramdan ayrt etmelerini sa-

layacak baz alametleri onlar için yaratr. Ardndan bu alamederden,

kendisinden uzak durduklar ite alkanlklar ama haline (hâriku’l-

â’de) yükselirler vc onu kudanrlar. Bilgisi olmayan kimse ise, onun ha-

ram ilediini zanneder, hâlbuki i öyle deildir. Böylelikle bu güçlük

ve sknt onlar için geniler. Kukusuz bu durumu bizzat kendimizden

zevk yoluyla örendik. Bu sayede, daha önce yaptklar helali haramdan

ayrt ermedeki aratrma ve inceleme ortadan kalkar.

Söz konusu alamet vc kendisine yükseldikleri bu veni hal, ancak

Rahman’n ^efesinden olabilir. Rahman onlar güçlük, darlk ve sknt
içinde bulup kazançlarnda insanlarn kendilerini itham edip bu duru-

mun yol açt Allah'n kullar hakkndaki kötü zam görünce, onlara

merhamet eder. Böylece Rahman, kukulu eye alamet yerletirmek,

kendilerini knayanlara ise makamlarn göstermekle, onlardan bu skn-

ty ve darl açar (tenfîs). Söz konusu makam, zikretmi olduumuz
gibi, kendisine yükseldikleri makamdr. Böylece temiz yerler, temiz ey-

ler kullanrlar. ‘Temiz eyler, temiz kimseler içindir .

5415
Onlar, yedikleri ve

içtikleri eylerde Rablerinden bir delile sahip olduklar için rahat eder-

ler.

Vera makamna yerlemek, onlar kazançta zühd sahibi olmaya

sevk etmitir. Yedikleri eyin kendileri için helal olan bir ey olduunu
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örenmek için, onlarn kazançlarnn esas veradr. Sonra, konumada

da veraya göre hareket ederler. Bunun nedeni, insann dedikodu ve ge-

reksiz konumalardan saknmasn salamaktr. Onlar, dedikodu veya

gereksiz konumann insanlarla oturup kalkmak ve onlarla hair neir

olmaktan kaynaklandn görmü, bazen kendilerini uygunsuz eyler

konumaktan alkoyabilmi, fakat bir ksm veya çounluu, huzurun

-

daykçn insanlar gereksiz ve ilgisiz eyleri söylemekten engelleyememi-

tir. Bu durum ise, bu kez insanlara kar zühde sevk etmitir. Böylece

onlar, halvetlere girerek, kaplarn insanlara kapatarak uzleti ve insan-

lardan uzak durmay tercih etmitir. Bir ksm ise, dalarda, tepelerde,

sahillerde, vadilerin içlerinde dolaarak insanlardan uzak durmann yo-

lunu aramtr. Ardndan Allah, kendisiyle ünsiyetin farkl ekilleriyle

er-Rahman isminden onlarn skntsn gidermitir. Onlara bu cinsiyeti

Rahman’m nefesi vermi ve onlara, talarn zikrediini, sularu rlts-

n, rüzgârlarn esmesini, kularn dilini, yaratlmlardan her topluluun

konumasn ve kendisiyle sohbet edip selamlamalarn duyurmutur.

Böylece zahit, ürkme halinden (vahet) ayrlarak onlarla ünsiyet etmi,

sadece tebih, yüceltme (tazim), ilahi nimetleri zikretmek veya gerekli

bir eyi bildirmekten baka bir konuda konumayan bir topluluk ve

cemaate dönmütür. Onlarla oturur ve bütün organlarnn ve her bir

parçasnn ona, Allah’n kendisine verdii nimeti söylediini duyar.

Böylece nimetler onu kuatl' (o da nimetin karlnda) ibadetini

artrr.

Bir ksmnn skntsn ise, yabanilerle oturup kalkmakla giderir.

Biz de buna tank olduk. Böylece vahi hayvanlar, kendisiyle ünsiyet

ederek ona gelir ve gider, Rabbne ibadet etmedeki hrs nedeniyle, da-

ha fazla ibadet etmesini salayacak eyleri söyler. Zahitlerin bir ksm
ise, cinler gibi ruhanilerle oturup kalkar. Fakat bundan baka bir hali

olmad için, mertebe bakmndan zahit toplumundan daha aadadr.

Çünkü cinler, gereksiz ilerle ilgilenmede insanlara benzer. Zeki adam,

insanlardan kaçt gibi onlardan da kaçan kimsedir. Çünkü onlarla

onrup kalkmak, son derece deersiz bir itir, bunun bir iyilik meydana

getirmesi pek nadirdir, nedeni ise, cinlerin asllarmm ate olmasdr.

Ate ise, çok hareketlidir. Hareketi çok olan kimseye, her eyin lüzum-

suzu daha hzl ular.
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Cinler, kendileriyle oturup kalkan kimseye en çok fitne verenlerdir.

Onlar, insanlarn ayplarn ortaya çkarmak için insanlarla bir araya ge-

lirler ki akll kiinin onlar örenmemesi gerekir. u var ki insan, insan-

lar ile oturup kalkmaktan dolay büyüklenmez. Cinler ile oturmak ise,

Öyle deildir. Onlar, doalar gerei, kendileri ile oturan kiide insanla-

ra ve Allah’n bütün kullarna kar büyüklenme duygusu kazandrr.

Bakasna kar kendisinde büyüklük gören her kulu Allah farknda ol-

mad yönden cezalandrr. Bu gizli bir tuzaktr ve Allah’n onu ceza-

landrmas, böyle bir hale sahip olmayan kimseye kar duyduu büyük-

lenme duygusunun ta kendisidir. Böyle bir insan bir ey elde ettiini

zanneder, hâlbuki zarardadr.

Sonra, bilmelisin ki: Cinler, doal âlemde Allah’ en az bilen kim-

selerdir. Cinler, mele-i a’lâ’nn (yüce topluluk) konumalarna kulak ka-

bartmakla duyduklar âlemde gerçekleecek olaylar ve hadiseler hakkn-

da kendileriyle oturup kalkan kiiye bilgi verir. Böyle bir insan, bu du-

rumun Allah’n cinlere bir ihsan olduunu zanneder. Ne yanl bir zanî

Cinler ile oturup onlardan Allah’ bilmek hakknda tek bir cümle bile

örenmi kimseyi göremezsin. Cinlerin ilgi gösterdii bir insann elde

edecei nihaî bilgi, bitkilerin, talarn, isimlerin ve harflerinin özellikleri

-ki bu simya ilmidir- hakknda ona örettikleri bilgilerdir, insan, cinler-

den eriatn kötülemedii bir bilgi Örenemez.

Cinlerle sohbet ettiini söyleyip bu iddiasnda doru söyleyen bir

insana Hak ile ilgili bir meseleden sorunuz, kesinlikle onda bu konuda

bir tecrübe (zevk) bulamazsn. Allah adamlar, insan ile sohbet etmek-

ten kaçtklarmdan daha hzl cinler ile sohbet etmekten kaçarlar. Çünkü

cinlerle sohbet, insanda doal olarak bakalarna ve onlarla sohbet de-

neyimi olmayan kiilere kar büyüklenme duygusu meydana getirir.

Cinler ile gerçekten sohbet eden bir grup gördük. Onlar, cinler ile

sohbet ettikleri iddialarnn doruluunu gösteren kantlara sahipti. Söz

konusu çimseler, ciddi çalan ve ibadet eden kimselerdi. Fakat onlarda

cinlerle oturup kalkmalar bakmndan Allah’ bilme hakknda bir koku

yoktu. O insanlarda büyüklenme ve yücelik gördük. Bunun üzerine, in-

saf sahibi olmalar ve daha iyisini talep etmeleri nedeniyle, onlarla kal-

dk ve cinlerle sohbet etmelerini engelledik. Bir ksmndan bunun zdd
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tavr da gördük. Doru söylüyorsa, bu özellikteki bir insan kurtulamaz;

yalanc ile dc biz ilgilenmiyoruz.

Zahitlerin bir ksm ise, Rahman’n melelderle oturup kalkmakla

skntsn açt kimselerdir. Onlar ne güzel oturma arkadadr! Melek-

ler saf nurdur ve gereksiz bir ey kendilerinde bulunmad gibi her-

hangi bir kukunun bulunmad ilahi bilgi de oniardadr. Böylece on-

lar ile oturan kimse, her nefeste Allah’a dair bilgisinin arttna ahit

olur. Mele-i a’lâ ile oturduunu iddia edip içinde Rabbine dair bilgi ka-

zanmayan kimsenin bu iddias doru deildir. Böyle bir insan, sadece

kuruntu sahibidir.

Zahitlerin bir ksm, Rahman’n Allah ile ünsiyet ve sürekli gelen

manevi tecelliler ile içindeki skntsn giderdii kimselerdir. Böyle bir

insan, her nefeste yeni bir hal ve yeni bir ünsiyet ile Allah’a dair bilgi

edinir. Bir ksm ise, Rahman’n skntsn hayal âlemini göstermekle

giderdii kimselerdir. Uyku, uyuyana elik ettii gibi bu hal de sürekli

kendisine elik eder. Böylece konuur ve kendisiyle konuulur. Bu kii

(hayalî) suretler içinde, kendisine cinsel birleme hazz gelirse haz ve

cinsel iliki içindedir. Bu halde kald sürece sorumlu deildir. Çünkü

o gördüü ey nedeniyle duyularndan geçmitir. Böylece cinsel ilikiye

girer, haz alr ve hayal âleminde çocuklar doar. Bir ksm için bu hal

hayal âleminde snrl kalrken bir ksmnn çocuu ehadet âlemine ç-

kar. Söz konusu çocuk, aslnda hayal iken duyu tarafndan alglanr. Bu
durum, garip ilahi srlardan biridir ve ancak büyük adamlar için gerçek-

leebilir.

Zikrettiimiz her tabakadan kadn ve erkek topluluklar

biliyye’de, Tilimsan’da, Mekke’de ve pek çok yerde gördük. Onlar,

sözlerinin doruluuna tanklk eden kantlara sahipti. Biz ise, onlardan

hiç birinin iddiasma kar kanta gerek duymayz. Çünkü Allah, her s-

nf için kendisiyle tand bir alamet yaratmtr ki, söz konusu alameti

gördüümüzde, kendisi farknda olmadan sahibinin doruluunu anla-

rz. Bu hali yalanc veya kuruntu sahibi olarak iddia eden böyle bir in-

sann doru yola döneceini anladmzda, kendisine nasihat ettik; ha-,

line meftun ve kuruntusuyla perdelenmi olduunu gördüümüzde ise,

onu kendi haline braktk.

Bu meyanda, gördüüm en dürüst kadnlardan biri, îbliyve’de

görüp kendisine hizmet ettiim Fatima b. bnü’l-Müsema idi. Doksan

be yandayd. Ayrca Merane’li ems Ümmü’l-fikara, biliyye’li



Yirmi Beinci Ksm 335

Ümmtrz-Zehra, Mekke’de ‘Scyydc Cazâle' diye anlan Gülbahar on-

lardand. Erkelderden ise, biliyye’den Ebû Abbas ei-Münzir,

bliyye’nin dousunda uburbil adl köyden Ebu’l-Haccac e-

uburbeli, Kurtuba’l Yusuf b. Sahr onlardan idi.

Böylece, bu bölümün adamlarnn hallerini ve insanlardan uzak

durmalarnn kendileri için meydana getirdii sonuçlar, bu nedenle de

bulduklar Rahman’n nefesinin mahiyetini açklam olduk. Bütün or-

ganlarn amellerinin bu tarzda zühd esasl olmas gerekir. Hepsini, içte

ve dta kendisine layk eyle ilgilenip gereksiz eyleri terk etmek birle-

tirir.

Zühdün ilk alan organlar, bâtndaki en üstünü ise, düünmede

zühddür. Kii ancak kendisini ilgilendiren meseleler hakknda düün-

melidir. nsann kendisini ilgilendirmeyen ileri düünmesi, arzu ve ku-

runtulara, ibadederi yerine getirmede sahih ve salam bir niyetin olu-

mayna sevk eder. Çünkü düünce iki eyden birinde olabilir: nsan ya

sahip olduu dünyalk hakknda veya sahip olmad ey hakknda dü-

ünür. Dünyalk hakknda düünürse, sûflere göre, (bu hastaln) o

eyi terk etmek ve onu küçümsemekten baka bir ilac yoktur. Ebû

Hamid ve dierleri de bunu böyle açklamtr. Sahip olmad ey hak-

knda düünen kimse ise, (sûfîlere göre) akl yoksunu ve ahman teki-

dir. Böyle bir düüncenin biricik ilac, Allah’ anmaya devam, zâhirleri-

ne murakabe ve Allah’a kar utanma duygusunun hâkim olduu Allah

ehliyle oturup kalkmaktr.

‘Allah hakk söyler ve doruya ulatrr.’

ELLKNC BÖLÜM
Keif Sahibinin Ulvî Âlemden ehadet

Âlemine Kaçmasnn Nedenini Bilinmesi.

Bedeni hakknda korkan herkes

Hakk açk \e, alenî görememitir
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Onu gördüünde kendisini görürsün:

Bedenleri arzulayarak olua dönerken.

Cesuru ise, gelmi ve öne çkm görürsün

Korkaklarn kendisinden kaçtklar eye atlrken.

Allah seni kendisinden bir ruh ile desteklesin, bilmelisin ki: Allah,

insan nefislerini korkaklk özelliiyle yaratmtr. Cesaret ve afaldk, ne-

fisler için arzîdir. nsanda korku, crcr böceinin dndaki hayvalar

-

dakinden daha güçlüdür. Araplar öyle der: ‘Crcr böceinden bile

korkak.’ nsanda korku duygusunun güçlü olmasnn nedeni, Allah’n

kendileri ile insan dier canllardan ayrt ettii akl ve düünce güçleri-

dir. nsan cesaretlendiren vehim gücü olduu gibi, ayn zamanda, bu

güç nedeniyle belirli yerlerde korkakl ve çekingenlii artar! Çünkü

vehim, güçlü bir otoritedir.

Bunun nedeni udur: nsann hakikati, Rahman’n nefesinden iba-

ret olan ilahi ruh ile unsurlardan olumu ve doadan itidale kavumu
düzenlenmi bedeni arasnda domutur. Allah, doay tümel nefsin al-

tnda ezdii gibi unsurlar da feleklerin otoritesi altnda ezmitir.

Hayvan cisim de, unsurlardan ibaret olan unsurlarn otoritesi al-

tnda ezilmitir. Dolaysyla, ezilmi bir eyden ezilmi olann altnda

ezilmitir. Ezilenlerden biri efs, dieri ise, akldr. Hayvan cisim, bir

açdan ezilmede beinci derecede bulunur. Dolaysyla o, zayflarn en

zayfdr. Allah öyle buyurur: ‘Sizi bir zayflktan yaratan Allah'tr.’ Za-

yflk insann asldr, ardndan onun için geçici bir kuvvet yaratmtr ki

bu da
‘Zayfln ardndan kuvvet yaratt'’ ayetinde belirtilir. Sonra onu

aslndaki zayfla döndürmü ve öyle demitir:
‘
Kuvvetten sonra zayf-

lk ve. yallk yaratt .’416 Bu son zayflk, ahiret yaratlnn kendisinde

yerlemesi için insan hazrlad gibi dünya yaratl da ilk zayfla da-

yanr: 'Birinci yaratl örendiniz.’
117

-

nsann böyle zayf yaratlm olmas, horluk, yoksunluk, yardm is-

temi ve Yaratanna muhtaçlk zatnn ayrlmaz özellii olsun diyedir.

Yine de insan, aslndan ayrlr ve kendisine ilien güç nedeniyle arp
benlik davas güder, neftine büyük skntlar karsnda umut verir. Bir

bela geldiinde ise, üzüntünün varl nedeniyle korkar, o sknty gi-

dermeye çalr, onu bulup yok edene kadar dinlenmez. Bu skntnn
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kendisine ulap onu yatandan uzaklatracan ummazd. ü iddia ve

büyült skntlara kar atlganlk nerede kald! Bir tek skna bile, onun

iddiasn geçersiz klmtr ki insann asl da budur. Böylece insan, bü-

yük skntlara kar gelmesinin kendisinden deil bakasndan kaynak-

landn örenir. Bu cesaret, Allah’n o konuda kendisine verdii des-

tektir*. Nitekim Allah bu konuda öyle buyurur:
cOnu destekledik™'

8
Ya-

ni güçlendirdik. Bu nedenle Allah, namazn her rekâtnda ‘Ancak senden

yardm isteriz
5419 demeyi farz kld. Allah’tan baka güç ve kudret sahibi

yoktur.

nsan, Allah’n varl olmasayd kendisinin de var olmayacan ve

kendi aslnn ‘zikredilen bir ey’ olmadn örenir. Allah öyle buyu-

rur:
c

Daha önce bir ey deilken Allah sen i yaratt™™ Dolaysyla

varolmann bir hazz ve tad vardr ki varlk iyiliktir. Dtaki yokluu

vehm etmenin ise, nefse ar gelen güçlü bir acs vardr, onun deerini

ancak âlimler bilebilir. Fakat her nefis -ti onun gerçekte hali yokluktur-,

yokluun kendi hakikatine ilimesinden korkar. Nefis, yolduun kendi-

sine ilitiini ya da yaklatn gördüü her iten kaçar, çekinir ve ken-

di hakikati veya ona ait eyler hakknda korkar. Bu durum, Rahman’n

nefesinden ibaret olan ilahi ruh’tan kaynaklanr. Bu nedenle Allah onu

nefesle ilikisi nedeniyle üfleme diye ifade etmi ve öyle buyurmutur:
cOna ruhumdan üfledim.™

2 ' Ayn ekilde, sa’y da ku suretindeki422 top-

rak suretine üfletmitir.

Ruhlar nefeslerden meydana gelir. u var ki, ruhlarn urad ma-

hallin kendilerinde bir etkisi vardr. Baksanza: Rüzgâr, kötü kokulu bir

eye uradnda, koklayana kötü bir koku getirir, güzel kokulu bir eye

temas ettiinde, güzel bir koku getirir. Bu nedenle insanlarn ruhlar

birbirinden farkllamür. Temiz bedene ait bir ruh kesinlikle ortak

komam, çirkin ahlâklar için mahal olmamtr. Örnek olarak pey-

gamberlerin, velilerin ve meleklerin ruhlarn verebiliriz. Habis bir be-

dene ait habis bir ruh ise, sürekli irk koar, kötü'ahlâkn mahalli olarak

kalr. Bu durum, ruhun temizlik ve güzel huylarn varlnn olduu gi-

bi ruhun habisliinin de sebebi olan bedenin yaratlnn aslnda baz

doalarn, baka bir ifadeyle karmlarn dierlerine baskn gelmesin-

den kaynaklanr.
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O halde, ruhlarn salk ve afiyetleri, unsurdan olumu bedenleri-

nin yapsndan kazandklan güzel huylardr ki bu ruhlar, tertemiz ve

parlak olarak gelir. Ruhlarn hastal ise, unsurdan olumu bedenleri-

nin yaplarndan kazandklar kötü ve çirkin huylardr. B öylece büsbü-

tün kötü ve çirkin olarak meydana gelirler. Baksanza: Güne yeil

bir camu cismine temas ettiinde, nlarn yansd duvarda ya da ci-

simde yeil görünür. Can krmz ise, nlar göze krmz görünür ve

gören kii için vurduu yerin rengiyle boyanr. Bunun nedeni, latiflii

nedeniylen eyleri hzla kabul etmesidir

Hava, cn güçlü eylerden biridir ve ruh da bir nefes olup havaya

benzedii için güç ona ait olmutur. Böylece ruhlarn yaratl asl, bu

kuvvetten olmu, doal-bedensel mizaçtan ise zayflk kazanmlardr.

Çünkü doal mizacn etkisi ortaya çktktan sonra ruhlarn d varlklar

ortaya çkabilmitir. Böylece ruhlar, zayf olarak meydana gelmitir.

Çünkü ruhlar, d varlklarnn ortaya çkmasnda daha çok cisme ya-

landr. Onlar güç kabul ettiklerinde ise, bu durum, Rahman’n nefesin-

den ibaret olan asllarndan kaynaklanr. Bu nefes, Allah’a izafe edilen

ve Allah’n üfledii ruh diye ifade edilir. O halde ruh, zayfl olduu

gibi gücü de kabul eder ve her ikisi de aslnn hükmüne baldr.

Ruhlar bedene daha yakndr, çünkü ruhlar bedenle yeni bir iliki

içindedir. Bu nedenle de zayfl giiciine baskn gelmitir Ruh madde-

den soyutlanrsa, ilahi üflemeden kendisi adna gerçeklemi aslî gücü

ortaya çkar ve artk hiçbir ey kendisinden daha güçlü olamaz. Bu ne-

denle Allah, doal sureti sürekli onun ayrlmaz özellii yapmtr. Suret,

dünyada, ahirette, uykuda, berzahta ve ölümden sonra ruhtan ayrlmaz.

Bu nedenle de ruh, hiçbir zaman maddeden ayrk olarak kendisini gö-

remez. Ruhlar, ahirette de sürekli bedenlerindedir. Allah, onlar kya-

met günü kendileri için yaratt berzah suretlerinden bedenlerde diril-

tir, bu suretler ile cennet veya cehenneme girerler. Bunun nedeni, doal

zayfln onlarn ayrlmaz özellii olmasn salamaktr. Binaenaleyh

onlar, her zaman yoksundur.

Bu hallerinden habersiz iken ruhlar görmez misin? Nasü da ilahi

mertebeye hücum eder ve saldrrlar ve Firavun gibi rablik iddia eder

ler? Bu halin kendilerüe baskn geldii bir anda, ariflerden birinin söy-

ledii gibi, ‘Ben Allah’m’ veya ‘Kendimi tenzih ederim’ derler. Arifin
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bunu söylemesinin nedeni, halin kendisine baskn gelmesidir. Bu ne-

denle böyle bir lafz, bir peygamberden veya nebiden veya bilgisinde,

bilincinde, makamnn kapsna ve edebine balanmada, içinde bulun-

duu ve kendisiyle zuhur ettii maddeyi dikkate almada yetkinlemi

bir veliden meydana gelmez.

Binaenaleyh insan, bilgi, hal ve keif olarak asln müahede edii

karsnda, zayfl ve acizlii nedeniyle ümitsiz ve periandr. nsann

kendi aslm ve baka bir yönden ise halifelik makamn bilmesi kendisi-

ne ait bir hal olsayd, hiç kukusuz ilâhlk taslard. Çünkü üfleyenden

da çkan eyin hükmünün bu kadar, kendisine aittir. lâhlk iddia et-

seydi, imkansz bir eyi iddia etmi olmazd. te, insanda bulunan ve

ilahi üflemenin izhar ettii ilahi kudretten bu kadar nedeniyle insan

teklife mazhar olur. Çünkü o, yükümlünün aynsdr ve fiiller kendisine

izafe edilir ve ona öyle denilir:
‘Ancak senden yardm isteriz

H2S
de. Sen-

den bakasna ait güç ve kudret yoktur. Çünkü o, kendisine dönecein

asimdir.

Mutezile, fiilleri kullara izafe ederken dini kanta göre bir balcm-

dan hakL olduu gibi kart mezhep de bütün fiilleri Allah’a izafe etme-

de aklî ve dini delil nedeniyle bir açdan hakldr. E’arîler, kullarn fiil-

lerinde
‘

onlar için kazandklar vardr5424
ayetine dayanarak, kesb fikrini

benimsemitir. Allah, suret yapanlar hakknda peygamberinin diliyle

öyle der: ‘Benim yarattm gibi yaratan nereye gitti.’ Böylece Allah,

yaratmay kullara izafe etmitir.

Allah Hz. sa hakknda ‘Kutan bir suret yarattnda 5+25 diyerek ya-

ratmay kendisine nispet etmitir. Söz konusu olan, sa’nm topraktan

ku sureti oluturmasdr. Sonra, o surete üflemesini emretmitir. Bu
üfleme sayesinde Hz. sa’nn topraktan biçimlendirdii ku, canl bir

ku olarak bilfiil var olmutur. Ayette geçen
‘
Allah’n izni ile

,m
ifadesi

ise, Allah’n ona emretmi olduu ku sureti yaratmak, üflemek, körün

veann gözünü açmak ve ölüyü diriltmek gibi ilerdir. Böylece Allah,

Hz. sa’nm böyle bir ie kendiliinden deil, bu fiili vc ölüleri diriltme-

si, iddia ettii eyde mucizesi olsun diye, Allah’n emriyle yöneldiini

bildirmitir. nsan, hakikati bakmndan Rahma’n Nefesinden olma-

sayd, onun üflemesinden kanatlaryla uçan bir kum meydana gelmesi

gerçeklemez ve geçerli olmazd.
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nsann hakikati böyle olunca Allah, büyüklenenlerin özellii, onla-

rn sonu ve yüzlerinin karal hakknda zikrettii eyler ile insan kor-

kutmutur. Bütün bunlar, d varlnn ortaya çknda kendisine en

yalcn mizacnn zayflyla kalsn diye, ruhlara bir ilaçtr. O halde in-

san, hiç kukusuz annesinin oludur. Ruh ise, bedeninin doasnn o-
ludur. Beden doas, ruhu emziren ve ruhun karnnda yetiip kanyla

beslendii annesidir. Dolaysyla ruhun hükmü bedeninin hükmüdür ve

ruh, bedeninin bekasnda beslenmekten müstani kalamaz.

TAMAMLAMA

(Keif Ehlinin ehadet Âlemine Kaçmas)

Bu durum {korku hali) insana balan olduuna göre, kefinde

kendisini korkutan bir eyle karlatnda görülür âleme kaçan keif

sahibine dönelim. Buna örnek olarak, arkadamz Ahmed el-Assad el-

Hariri’yi verebiliriz. Arkadam, (kendisinden) alndnda skrnt ve

titremeyle hzla duyu âlemine dönerdi. Ben de onu ayplar ve bu

konuda kendisine söylenirdim, bunun üzerine öyle derdi: ‘Gördüüm
nedeniyle varlmn yok olmasndan korkuyorum ve çekiniyorum.’

Miskin (sûfi) adam, maddeleri terk ettiinde nefsin yerleik olduu yere

-ki o asl onun ayndr- ve her eyin kendi aslna döneceini keke

bilseydi! Fakat böyle olsayd bile, ortaya çkan eyde kula dair bir yarar

olmazd. böyle deildir.' Bu nedenle ‘onun ayndr’, yani kulun

ayndr dedik.

Haklan istemi olduu beka, unsurdan oluan bu bedenin dünyada

doal olann ise ahirette kalmasndan ruh için daha iyidir. Orada kalan

ise, kul olarak girdiinde orada sabit olabilir. Nitekim sabit kalmayan

da, nefsinde rablikten bir parça bulunuyor iken oraya giren kimsedir.

Böyle bir insan, nefsinde bulaman eyin yok olmasndan korkar. Bu

nedenle rabliinin ortaya çkt varla kaçar. Bu nedenle onun

faydalanmas çok azdr. Sabit olan ise, aslna tutuan bir himmet ile

Haklan kendisine ihsan edecei bilgileri kabul eden bir kul olarak oraya

girer. Bu kul oradan çktnda ise, aydnlk veren birk olarak çkar.
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Bu yüce mertebeye rabliiylc giren kimse, tutumu bir kandil ile

giren kimseye benzerken kulluu ile giren kimse, bulunmayan bir

fitil ile veya avucunda yanan, ancak tutumam bir odun parças

bulunduu halde giren kimseye benzer. Bu iki kii, bu yüce mertebeye

böyle girince, üzerlerine Rahman’dan bir nefes eser. Bu esinti nedeniyle

kandil söner, odun tutuur. Böylelikle kandil sahibi karanlk, odun sa-

hibi ise, k veren bir nur içinde dar çkar. Hazrln insana verdii

eye baknz!

Eu mertebeden kaçan kii, kandilinin sönmesinden korktuu için

kaçmtr. Baka bir ifadeyle böyle bir insan, rabliinin kaybolmasndan

korkmaktadr ve bu nedenle onu izhar edebilecei yere kaçar. Fakat ne-

reye kaçsa kandili .sönmütür. Elindeki kandil içeri girdii gibi tutu-

mu olarak çksa ve bu esintiler ona tesir etmeseydi, gerçek anlamda

rablik iddia ederdi. Fakat Allah onu koruduu için i böyle olmutur.

Kul olarak oraya giren ise korkmaz. Elindeki fitil tututuunda, onu

kimin tututurduunu bilir ve bu konuda Allah’n ihsann görür. Böy-

lelikle aydnlanm bir kul olarak darya çkar. Nitekim Allah öyle bu-

yurur:
‘
Kulunu geceleyin yürüten münezzehtir Hi? Yani oraya kul olarak

giren kimseyi (yürüten Allah münezzehtir). Hz. Peygamber (sra’dan

sonra) ümmetinin yanma *

Allah’a davet eden ve O’nun izniyle k saçan

bir kandil olarak
’428 çkmtr. Hz. Peygamber (yüce mertebeye) hor, ne-

reye girdiini ve kimin huzuruna girdiini bilen bir kul olarak girmiti.

Allah’n baarya erdirip bütün hallerinde kullua balanan kimse,

iki asimi bilse bile, kendisine yakn aslna, anne tarafma döner. Çünkü

o, hiç kukusuz annesindendir. Kabrine konulduunda ölüye verilen
m *

telkindeki sünnete baknz: Ona öyle denilir: ‘Ey Allah’n kulu, ey Al-

lah’n kölesinin (emet, kadn köle) kulu!’ Böylece ölü annesine nispet

edilir. Ayn zamanda, insan yaratlnn ved varlnn ortaya çkn-
da en çok hak sahibi olduu için de annesine izafe edilmitir. u halde

insan, babas için yatan olu, annesi için ise gerçek anlamda ouldur.

Bu bölümde kendin hakknda sana verdiimiz bilgileri anla! ‘Allah,

hakk söyler, doru yola ulatrr.’
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ELL ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
eyh Bulmadan Önce Müridin Yerine

Getirmesi Gereken Amellerin Bilinmesi

Bir üstadayetiemezsen

Brakmayan kiinin niteliinde ol

Nefsini ve gecesini paralar

Onu paramparça yapar

Tebih ve Kuran ile geçirerek.

Karsnda bulunana onu gösterir.

Onu zayf kld ve hayat verdi

Ne olduunu söylemeyince

Arad ey onundu

Talebe ve hoca olarak.

Bilgileri ona gelir

Tek tek ve küme küme.

ite ona açkladm

Artk bundan asla ayrlmasn!

(Feleklerin Hareketleri ve nsann Amelleri)

Allah sana yardm etsin vc seni nurlandrsn, bilmelisin ki: Bu me-
ru ve ilahi yola giren kimse öncelikle bulana kadar bir üstat aramaldr.

Üstat arad sürede, zikrettiimiz dokuz ameli yapmaldr. Çünkü do-

kuz, yaln saylardandr. Bu amelleri yerine getirirse, tevhitte derinlik

kazanr. Bu nedenle Allah felekleri dokuz yapmnr. Bu feleklerin hare-

kederindeki ilahi hikmete balcnz! Onlardan dördünü zâhirinde, beini

ise bâtnnda kabul edebilirsin.

Zahirindekiler açlk, uykusuzluk, susmak ve uzlettir. Bunlardan iki

tanesi etkindir -uzlet ve açlk-; iki tanesi ise edilgindir -uyumamak ve

susmak-. Susmak derken insanlarla konumay brakp kalbin zikriyle

ilgilenmeyi, Fatiha suresini okumak ve gerekli tebih ve zikirleri söyle-
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mek, emredilmi olan tebih, zikir, dua, kelime-i ehadet getirmek, Hz.

Peygambere salât ve selam getirmek gibi, Allah’n farz kld eylerin

dnda nefsin ve dilin susmasn kastetmekteyim. Açlk, uykusuzluu

içerirken susmak ise uzlete dâhildir.

çteki be amel ise, doruluk, tevekkül, sabr, kararllk ve inançtr.

Bu dokuz amel, hayrlarn anasdr ve bütün hayrlar kendinde toplar.

Tasavvuf yolu, onda toplanmtr. Artk, bir eyh bulana kadar, onlara

sarl!

VASIL

(Müridin Yapmas Gereken lerin Açklamas)

imdi ise, bunlar yapmaya ve onlar alkanlk haline getirmeye se-

ni tevik edecek ekilde, bu özelliklerden her birinin durumunu zikre-

deceim. Allah bize ve sana fayda versin, hepimizi ilgi gösterdii kii-

lerden etsin. Öncelikle zahir amellerden balyoruz:

Uzlet, sûfîlerin nezdinde zikrettiimiz geçerli dört eyin badr.

Allah yolundaki kardeim, Endülüs’ün biliyye ehrinde bir yer olan

Merânetü’z-zeytûn’un hatibi, ibadet hayat titiz ve çalkan biri olan

Abdülmecid b. Selemle, (hicri) be yüz seksen alt ylnda bana öyle

demiti: ‘Bir gece Merane’deki evimdeydim. Gece ibadetimi yapmak

için kalktm. Seccadedeyken -evin kaps kapalyd- bir anda bir ahs

yanma geldi ve selam verdi. çeri nasl girdiini bilmiyorum. Ondan

korktum ve namazm ksalttm. Selam verdiimde, bana öyle dedi:

‘Ey Abdülmecid! Allah ile ünsiyet eden korkmaz.’ Sonra, üzerinde na-

maz kldm seccadeyi çekip att. Altma yannda getirdii küçük bir

hasr serdi. Sonra bana dedi ki: ‘Bunun üzerinde namaz kl.’

Arkadam öyle devam etti: ‘Sonra beni ald ve önce evin, sonra

da ehrin dna çkarp aina olmadm bir yere doru yürüttü. Al-

lah’n hangi mekânnda bulunduumu bilmiyordum. Gittiimiz o me-

kânlarda Allah’ zikrettik. Sonra, beni daha önce bulunduum evime

geri götürdü,’
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Arkadam öyle devam etti: ‘Ona dedim ki: Kardeim! Ebdal (be-

deller) neyle ebdal olur? Cevap verdi: ‘Ebû Talib’in Kût'ul-Kulûb isimli

kitabnda zikrettii dört ey ile.’ Sonra bana onlarn adn söyledi: Bun-

lar açlk, uykusuzluk, susmak ve kalben uzlet etmektir.’ Abdülmecid

bana öyle dedi: ‘u gördüün o hasrdr.’ Ben de üzerinde namaz kl-

dm. O adam, büyüklerden biriydi ve ad Muaz b. Eres idi.

Uzlet ise, müridin her çeit kötü özellii ve düük huyu terk etme-

sidir. Bu, müridin halindeki uzletidir. Kalbindeki uzlet ise, aile, mal,

çocuk, arkada ve düünceleri de dâhil olmak üzere kalbiyle rabbini zik-

retmesi ve kendisi arama giren herhangi bir yaratkla ilgilenmekten

kalbini uzak tutmaktr. Artk, onun tek bir gayesi vardr ki, o da Allah’a

balanmaktr. Duyusundaki uzlet ise, halinin balangcnda insanlardan

ve alkanlklardan ya evinde veya Allah’n yeryüzünde seyahat etmekle

uzaklamaktr. ehirde ise, bilinmeyen bir yere gider; ehirde deil ise,

tenhalara, dalara ve insanlardan uzak mekânlara gitmelidir. Bu esnada

vahi hayvanlar onunla ünsiyet edip kendisine alabilirler. Böylece Al-

lah, onlar onun için konuturur, onlar da konuur veya konumazlar.

Bu nedenle kii, vahilerden ve hayvanlardan bile uzak durmal, baka-

sn megul etmeyecek ekilde Allah’a yönelmeli, gizli zikre devam et-

melidir. Hafz ise, her gece unutmamak için namaznda be sayfa oku-

maldr. Evrad veya hareketlerini çoaltmamal, meguliyetini sürekli

kalbine yöneltmelidir. Rv aamadaki müridin davran ve alkanl,
böyle olmaldr.

Susmak ise, seyahatinde veya uzlet mekânnda kendisine elik eden

vahi hayvanlar veya haereler gibi herhangi bir yaratk ile konuma-

maktr. Bir cin veya Melc-i a’lâ’dan biri kendisine görünürse, gözlerini

onlara kapamal, onlar kendisiyle konusa bile, kendini onlarla konu-

mayla megul etmemelidir. Cevap vermesi gerekirse, gerektii ölçüde

ve artrmadan cevap vermelidir. Cevap vermesi gerekmezse, onlarla ko-

numaz, kendisiyle ilgilenir. Çünkü onlar, kendisini bu halde gördü-

ünde ondan uzak durur, ona satamazlar ve ondan gizlenirler. Çünkü

onlar, Allah ile megul olan bir insan bu meguliyetinden alkoyan

kimsenin Allah tarafndan e iddedi cezayla cezalandrlacan bilir.

ç konumasn brakmaya gelince, mürid, kendisine yöneldii ko-

nuda Allah’tan elde etmeyi umduu herhangi bir ii içinden konumaz.
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Çünkü böyle bir konuma, gerçeklememi bir konuda vakti harcamak

demektir. Çünkü böyle bir ey, kuruntudur. Mürid kendisini iç konu-

maya altrrsa, bu konuma onunla kalbinde Allah’ zikretmek arasna

bir engele dönüür. Çünkü kalp ayn anda konumay ve zikri sdra-

maz. Böylece uzlet ve susmasnda amaçlad eyi kaybeder -ki amaç,

kalp aynasnda kendisine tecelli eden Allah’n zikridir-, rabbinin tecellisi

kalpte meydana gelir.

Açlk, yemei azaltmaktr. Mürid, farz namazda Rabbine ibadet

için ayakta durabilecei kadar yemek yer. Az yedii için müridin kar-

lat zayflk nedeniyle oturarak nafile namaz klmak, dala yararl, fa-

ziletli ve Allah’tan istedii eyi gerçekletirmede nafile ibadetleri ayakta

yerine getirmek için beslenmeden meydana gelen kuvvetten daha güç-

lüdür. Çünkü tokluk, gereksiz eylere çarr. Mide doyduunda, or-

ganlar azar ve gücünü gereksiz hareket, düünme, duyma ve konuma-

larda harcar. Bütün bunlar ise, onu yolundan alkoyar.

Uykusuzluu açlk meydana getirir. Bunun nedeni, bata su içmek-

ten kaynaklanmak üzere, uykuyu çeken yalk (nem) ve buharlarn açlk

nedeniyle azalmasdr. Bilhassa su içmek, bütünüyle uykudur ve hazz

ise aldatcdr. Uykusuzluun ürünü, sürekli ilgilendii Allah ile megul
olmak için uyank olmaktr. Çünkü insan uyuduunda, uyuduu hale

göre berzah âlemine göçer. Bu durumda sadece uyankken bilebildii

pek çok iyilii kaçrr. Bu hale devam ettii surece ise, uykusuzluk kalp

gözüne nüfuz eder ve basiret gözü zikre devam etmekle keskinleir.

Böylece Allah’n diledii kadar iyilikleri görür.

Bunlar yaplnca, Allah ehlinin bilgisinin esas olan dört ey mey-

dana gelir. Haris el-Esed el-Muhasibî bunlarla bakalarndan daha çok

ilgilenmitir. Bu dört ey, Allah’ bilmek, nefsi bilmek, dünyay bilmek

ve eytan bilmektir. Baz kimseler, Allah’ bilmek yerine arzu gücünü

bilmek demitir. Bu konuda dau msralar söylemilerdir:

Dört ey ile denendim k bana atyorlard

Delici bir yaydan ok:

blis, dünya, nefsim ve heva.

Ya Rab! Sen kurtarmaya kadirsin.
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Baka biri öyle demitir:

blis, dünya, nefsim ve heva.

Nasl kurtulunur? Hepsi de dümanm.

Be bâtn amele gelince, salih bir kadn olan Meryem b. Muham-
med b. Abdun b. Abdurrahman cl-Bccaî bana öyle demiti: ‘Rüyamda

daha önce duyu âleminde hiç görmediim bir adamn beni vakalarm-

da tandn ve bana öyle dediini gördüm: ‘Allah yolunu mu amaçl-

yorsun?’ Kadn öyle demi: ‘Evet! Yemin olsun d, Allah yolunu amaç-

lyorum. Fakat onda nasl yürüyeceimi bilmiyorum.’ Adam öyle de-

mi: ‘Be ey ile: Tevekkül, inanç, sabr, kararllk ve doruluk.’

Kadn, bana rüyasn anlattnda, kendisine öyle dedim: ‘Bu söy-

lediin sûfîlerin yöntemidir.’ Allah izin verirse bu konudan elinizdeki

kitapta söz edeceiz. Çünkü her birinin kendisine özgü bölümleri var-

dr. Zikrettiimiz bu dört eyin de kitabn fasllarndan ikinci faslda

özel bölümleri vardr.

‘Allah, hakk söyler ve doruya ulatrr.
1

Yirmi beinci ksm sona erdi, onu yirmi altnc ksm takip edecektir.



FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN
YRM ALTINCI KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

ELL DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
•

iaretlerin Bilinmesi

aret ilmiyaknlatrma ve uzaklatrmadr

Onun endeki seyri ise aslna döndürmek ve istinattr

Onu aratr, çünkü Allah onu bakalatrd

iftira ve ilhadn bulunduu kimse için.

llâh’n kendisine öyle dedii kimse için masumluk uyarsdr

‘OH’ O da doru tank iken ayaa doruldu.

(Hakkn Yüzünü eylerde Görmemek)

Allah bizi ve seni kendisinden bir ruh ile desteklesin, bilmelisin ki:

Allah yolunun ehline göre, iaret uzakl veya bakasnn bulunuunu

dile getirir. Mehâsinü’l-Mecâlis’te bir eyh öyle der: ‘aret, uzaklkta

barmak ve hastalnn varlm aça vurmaktr.’ Burada, iaretin,

hastaln gerçekletiini açkladn kastetmektedir. Çünkü illet, hasta-

lk demektir. Bu durum Veya bakasnn bulunuunu’ ifademizdir. Ya-

zar, burada illeti sebep veya aklclarn terimletirdikleri illet (neden)

anlamnda kullanmaz.



34& Fütûhât- Mekkiyye 2

lletin hastalk olmas öyle açklanabilir: aret eden kimseden ia-

ret ettii eydeki Hakkn yüzü gizlenmitir. eylerde Hakkn yüzünün

gizlendii kimseden, iddia meydana gelebilir. ddia ise, hastaln ta

kendisidir. Muhakkiklere göre, varlkta Allah’tan bakasnn olmad
sabittir. Biz var olsak bile, varlmz O’na baldr. Varl bakasna

bal olan ise yok hükmündedir. aret, bazen sabit olur ve hükmü or-

taya çkar. Bu durumda time iaret edildiinin açklanmas gerekir.

(ekilci Bilginler ve Sûfîler)

Allah, âlemi yarattnda insan da tarz tarz yaratt. Aramzda bil-

gin-cahil, insafl-inatç, ezen-ezilen, hükmeden-hükmedilen, zorlayan-

zorlanan, bakan-bakanik edilen, emreden-emredile, hükümdar-

tebaa, hasetçi-haset edilen itimseler vardr. Allah, kendi ehline kar e-

kilci alimlerden daha kat ve iddetli kimseleri ise yaratmad. Allah ehli

kendisini kullua adam ve vehbî bilgi yolundan O’nu bilen insanlar-

dr. Allah onlara yaratklar baklandaki srlarn bahettii gibi kitabnn

anlamlarn ve hitabnn iaretlerini de açklar. Bu balamda Allah ehli

karsnda ekilci âlimlerin durumu, peygamberlere kar firavunlarn

durumuna benzer.

Varlkta durum kadim ilmin takdir ettii üzere böyle gerçekleince,

arkadalarmz iaretlere (diline) yöneldi. Onlarn bu tavr, kendisine if-

tira eden sapknlardan dolay iaret diline yönelen Hz. Meryem'in du-

rumuna benzer. Binaenaleyh onlarn Yüce Allah’n kitabm -ti o kitaba

ne önünden ne ardndan anlamszlk giremez- izahlar, bir takm iaret-

lerden ibarettir. Bununla birlikte bu iaretler, gerçek ve faydal anlamla-

rn yorumudur. Onlar bu yorumlar Kur’an’n kendi dillerinde indii

dilcilerin bilgilerine ve genel anlaya sunsalar bile bütün bu anlamlar,

kendilerine döner. Allah, bu yöntemle onlar için Kur’an- Kerim’in iki

yönünü birletirmitir. Nitekim Allah öyle buyurur:
£
Onlara ayetleri-

mizi
,
nefislerinde ve ufuklarda göstereceiz

*29 Baka bir ifadeyle ‘ufuklara

ve nefislerine’ indirilmi ayetleri onlara gösterecektir.

Nazil olan her ayetin iki yönü vardr: Birincisi, (ariflerin) içlerinde

gördükleri yön iken dierini kendi dlarnda görürler. ekilci bilginler

olan faltihleri konuya sndrmak için, içlerinde gördükleri eye (tefsir

yerine) iaret derler. (Fakihlerin) kötülüklerinden ve bu konuda kendi-

lerini küfürle itham etmelerinden çekinerek tefsir demezler. Bu durum,
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fakihlçrin Allah’n hitabnn boyutlarn bilmcyilerindcn kaynaklanr.

Arifler, bu konuda hidayet kantlarna uymulardr. Çünkü Allah, ehli

olan ariflerin kitab hakkndaki yorumlarn nassla ifade edebilirdi, fakat

bunu yapmad. Bunun yerine, genelin diliyle nazil olmu ilahi kelimele-

rin içine özel anlamlarn bilgilerini soktu. O anlamlan ise, kendisiyle

onlar rzklandrd anlay gözünü açtnda baz kullar anlayabilir.

ekilci bilginler insafla hareket etseydi, geçerli saydklar zâhiri göz-

le bir ayeti incelediklerinde benzer bir durumu tecrübe ettiklerini anla-

yacaklard. Böylece ayn ayeti anlamada bile derece derece olduklarn

görürler. Baz bilginler bir ayetin anlamn yorumlamada dier bilgin-

den üstün olmu, bilgisi az olan kii ayet hakknda geni yorum sahibi-

nin üstünlüünü kabul etmitir. Hepsi de ayn yoldadr. Söz konusu

bilginler kendi içlerinde bir ayetin yorumu hakknda böyle bir derece-

lenme bulunduunu gözlerler. Buna ramen Allah ehli anlaylarn

zorlayan bir yorum getirdiinde, onlara tepki gösterirler. Çünkü ekilci

bilginler, içlerinden Allah ehlinin bilginler olmadklarna inanr. Onlara

göre bilgi, sadece genelde bilmen örenme yoluyla gerçekleebilir.

Hakldrlar! Gerçekten de arkadalarmz (ekilci bilginlerin tepki gös-

terdii) bilgileri örenme yoluyla elde etmi deildir. Onlarn bilgisi,

rabbani ve Rahman kaynakl bir öretimden meydana gelir. Allah öyle

buyurur: 'Yaratan Rabbinin adyla oku. 0 insan bir spermden yaratt.

Oku, Rabbin cömerttir. O kalemle (yazmay) öretti. nsana bilmediini ö-
retti.’

430 unlar söyleyen de Allah’tr: ‘Sizi annelerinizin karnndan bir ey

bilmiyor iken çkard.’
43 ' Baka bir ayette ise

cnsan yaratt, ona beyan ö-

retti buyurur. Öyleyse Hak, insann öretmenidir.

Allah ehlinin peygamberlerin vârisleri olduundan kuku duymu-

yoruz. Allah peygamberi hakknda öyle der:
‘

Bilmedii eyi sana öret-

mitir.’433 Hz. Isa hakknda ise öyle demitir:
c
Sana kitab, hikmeti ve In-

cil’i öretiyoruz™4 Musa’nn arkada Hzr hakknda ise öyle demitir:

‘Ona katmzdan bir bilgi örettik.’
433 Dolaysyla ekilci âlimler, ‘bilgi, ö-

renmeyle mümkün olabilir’ derken hakldr. Fakat Allah, peygamber

veya resul olmayana öretmez eklindeki kanaatlerinde ise yanlmlar-

dr. Allah öyle der:
‘

Hikmeti dilediine verir.’
436 Hikmet, bilgi demektir.

Burada ayet, genel olsun diye, belirsizlik ifade eden men (diledii kim-

seye) edatn zikretmitir. ekilci âlimler ise, dünyay ahirete tercih et-

tikleri için, yaratl yönünü Hale yönüne tercih etmi, bilgiyi kitaplar-
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dan ve kendileri gibi insanlarn azlarndan almay alkanlk yapm,

kendi zanlarmca bildikleri ve sayesinde sradan insanlardan ayrldklar

eyler nedeniyle kendilerini Allah ehli saymlardr. Bu durum ise, onla-

r Allah’n öretim iini srlarnda üstlendii kullarnn olduunu bil-

mekten perdelemitir. Allah, kitaplarna indirdii ve peygamberlerinin

diliyle aktard eylerin bilgisini onlara öretir. Bu bilgi, ne mümin ne

de mümin olmayann bilgisinin yetkinliinde kuku duymad gerçek

bilen ve Öretenden gelen doru bilgidir.

Çünkü ‘Allah tikelleri bilmez’ diyen kimseler Allah’n onlar bilme-

diini kastetmemitir. Onlar, bununla Allah’n herhangi bir eye dair

bilgisinin yenilenmeyeceini, bilakis tikelleri, tümelleri bilmesinde içkin

olarak bildiini kastetmilerdir. Böylece onlar, mümin olmadklar hal-

de, Allah’n bilgisini kabul etmi ve bu konuda ifade biçiminde yanlm
olsalar bile. Hakk tenzih etmek istemilerdir.

Binaenaleyh Allah, inayetiyle baz kullarnn öretimini ilham ve

onlara anlatma tarzyla üslenmitir. ‘Nefse günah ve takvasn ilham etmi-

tir
’4* 7

ayeti
‘

nefse ve onu düzenleyene yemin olsun
’438

ayetinin ardndan ge-

lir. Böylece Allah, nefse, kötüyü takva duygusundan ayrt etmeyi gös-

termitir, Bunu ise, günahtan uzaklap takvay yerine getirsin diye nef-

se bir ilham olarak bildirmitir. Kitaplar peygamberlere Allah katndan

indirildii gibi (kitab) anlamak da baz müminlerin kalplerine Allah ka-

rndan indirilmitir. Peygamberler Allah hakknda kendilerine söylen-

memi eyi söylememi, söylediklerini kendilerinden ve düüncelerin-

den ortaya çkarmam, o konuda çaba göstermemi, bilakis getirdikle-

rini Allah katndan getirmilerdir. Nitekim Allah öyle buyurmutur:

‘Hikmet sahibi ve övülenin indirmesi
7439 Baka bir ayette ise, öyle demi-

tir: ‘Batl ona önünden ve arkasndan gelemez.’440

Hakknda konuulan asl insann düünce ve yeteneinden deil

Allah katndan olduuna ve ekilci âlimler de bunu bildiine göre, bu

asla inanm Allah ehlinin onu açklama ve Allah’n indirdii eyi anla-

mada ekilci âlimlerden daha öncelikli olmas gerekir. Bu durumda,

onun açklamas da asl gibi Ailalt ehlinin kalplerine Allah katndan in-

dirilmi olur. Nitekim Ali b. Ebû Talib bu anlamda öyle demi: ‘Bu

(kendi yorum yeteneinden söz ederken) sadece Allah’n diledii kulla-

rna Kur’an hakknda verdii anlaytr.’ Böylece Kuran’ anlamay Al-
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lah’n bir ihsan saym, bu ihsan
c
Allah’tan anlamak’ diye dile getir-

mitir. O halde Allah ehli, Kur’an’ bakalarndan daha iyi anlar.

Allah ehli, Allah’n dünya hayatndaki iktidar ekilci-zâhir bilginle-

re verdiini ve fetvalar maharetiyle insanlarda hükümran olma gücünü

onlara tandn, onlar
‘

dünya hayatnn zâhirini bilen ve ahiretten gafil

olanlar
** 1 ksmna kattn görmütür. Söz konusu insanlar Allah ehlini

inkâr ederken ‘iyi iler yaptklarm zannetmilerdir *a Bunun üzerine Al-

lah ehli onlar kendi halleriyle ba baa brakmtr. Çünkü onlar, nere-

den konutuklarn biliyordu ve hakikaderi iaretler diye isimlendirerek

onlardan canlarn korumulardr. Çünkü ekilci âlimler, iaretleri inkâr

etmez. Kyamet günü geldiinde ise, hepsi hakkndaki durum airin u
msrandaki gibi olacaktr:

Tozlar çöktüünde göreceksin

At mdr, eek midir altndaki.

Allah ehli muhakkik de, (Allah’n kitabn anlamada) ehliyet sahibi

olduunu iddia eden kimseden kyamet günü ayrlr. Bir air öyle der:

Gözyalar parmaklara dökülünce

Alayan, alar gibi yapandan ayrr.

ekilci âlimler, Ali b. Ebû Talib’in söyledii u ifade karsnda ne-

rededir: ‘Fatiha suresi hakknda konusaydm, yetmi deve yüklerdim.’

Acaba bu durum, Allah’n Kukan hakknda vermi olduu anlaytan

kaynaklanmaz m? Fakih ismi, eklî bilgi sahibinden daha çok bu gruba

yarar. Allah onlarn hakknda öyle der:
‘

Dinde fakih olmanz için ve ge-

riye döndüklerinde kavimlerini uyarmak için.*
4*

Allah onlar dini anlama

ve uyarmada peygamberlerin yerine koymutur. Fakih, basirede Allah’a

davet eden kimse demektir. Nitekim Allah’n peygamberi de ekilci

âlimlerin hüküm verdii gibi zann galip deil basiret üzere Allah’a da-

vet eder. Verdii fetvada ve Allah’a davet ederken söyledii eyde Al-

lah’tan bir basiret üzere olan kimseden -ki o Rabbinden bir delil tizere-

dir- Allah’n dininde zann galibiyle fetva veren arasnda ne kadar fark

vardr!
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ekilci âlimin bir özellii de, kendisini savunurken ‘Rabbim bana

anlatt’ diyeni tanmaydr. ekilci bilgin kendisini ondan daha üstün

ve bilgili görür. Allah ehlinden biri, ‘Allah bu ayetteki bu hüküm ile

muradm srrma koymutur’ veya ‘Hz. Peygamber’i vakada gördüm,

kendisinden rivayet edilen bu haberin doruluunu ve onun nezdindeki

hükmünü bana bildirdi’ dediini duyduunda, bilgi sahibi olann ken-

disi olduunu iddia eder.

Ebû Yezid el-Bestami bu hususta ve onun doruluu hakknda e-

kilci âlimlere hitap ederken öyle der: ‘Siz bilginizi ölülerden aldnz,

biz ise, ölümsüz diriden aldk. Bizim gibiler, ‘kalbim rabbimden bana

aktard’ der. Siz ise ‘Bana falanca, falancadan aktard’ dersiniz. O nere-

dedir diye sorulduunda, öldü derler. Aktard kimse nerededir? O da

öldü.’

eyh Ebû Medyen’e ‘falanca filandan, o da falandan aktarmtr’

denildiinde öyle derdi: ‘Kurutulmu et yemek istemiyoruz. Gidin, ta-

ze et getirin.
5 Böylece arkadalarnn himmetlerini yükseltirdi. ‘Bu

falancanm sözüdür. Sen ne söylüyorsun? Allah sana ledün ilminin

ihsanlarndan neyi tahsis etti?’ Yani, Rabbiizden aktarnz ve ‘falan, fa-

lan’ demeyi braknz. Çünkü bu timseler, onu taze et olarak yemitir.
•

ilmi veren ise, öimemitr ve insana ah damarndan daha yalandr.

lahi feyiz ve müjdelerin kaps kapanmamtr. Bunlar (mübeirat,

sahih rüyalar) peygamberliin parçasdr. Yol berrak, kap açk, amel

merudur. Allah kendisine koan kimseyi karlamak için daha hzl ko-

ar. ‘Üç kii yoktur ki, dördüncüsü O olmasn.’ ‘Allah, her nerede iseler, da-

ima onlarla beraberdir.’*4
* Allah sana bu kadar yalanken sen de buna

inandm ve bunu bildiini iddia ediyorken, O’ndan bilgi almay ve

O’nunla konumay brakp niçin bakasndan alrsn? Rabbmde alsay-

dn sen, Rabbin ile sözlemeni yemlemi olurdun. (Hâlbuki bakasn-

dan bilgi almay yelediinde) Yamur bile senden daha üstün olur.

Hz. Peygamber, kendisine isabet etsin diye yadnda gösünü ve ba-

n yamura açard. Bunun nedeni kendisine sorulduunda öyle der-

di: ‘O rabbimin katndan yeni gelmektedir.’

Arkadalarmzn Allah’n kitabnn yorumundaki ifadelerine baka

bir lafz deil de ekilci ilimlerin aina olmad iaret adn vermeleri,

Hakkn öretimiyle gerçeklemitir. öyle ki: aret, iaret edilen yö-
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nünden deil, iaret edenin kastyla gerçekleir. Arkadalarmza iaret

derken neyi kastettiklerini sorduunda, onu soruyu soran ekilci âlimin

nezdinde ‘iyiye yorma’ yerine koyarlar. Buna öyle örnek verebiliriz. n-

san gönlünü skan bir durumda bulunabilir: i hakknda düünür, ar-

dndan insanlardan yardm ister, en sonunda ad Ferec (sknty gide-

ren) olan birini çarr ve öyle der: ‘Ey Ferec!’ Bunun üzerme, o ad
tayan ahs gönlü daralm kiiyi duyar, onu müjdeler ve öyle der:

‘Allah’n izniyle gönlünü açacak kimse geldi.’ Burada kastettii, adamn

içinde bulunduu skntdr. Böylece o kiinin gönlü açlr.

Hz. Peygamber, Kabe’yi ziyaretini engelleyen müriklerle, anlama

yaparken böyle davranmt. Müriklerden Süheyl admda biri elçi olarak

gelince, Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘ kolay olacak (Sehüle’l-emr).’

Böylece elçinin adn hayra yormutur. Gerçekten de i, Hz. Peygam-

berin tefeül yapt gibi gerçekleti: Anlama, Süheyl’in vastasyla oldu.

Onun babas bu ismi kendisine verdiinde, böyle bir eyi amaçlamam,

sadece olunun bakasndan ayrt edilecei özel bir isim olarak vermiti.

Bununla birlikte baba, olunun ismini ancak hayr için güzelletirmek

istemitir.

Allah ehli Hz. Peygamber’in iareti dikkate aldn görünce, kendi

aralarnda onu kullanm, bunun yan sra iaretin anlamm, yerini, vak-

tini açklam, onu kendi aralarnda veya içlerinde kendi cinslerinden

olmayanlarla oturduklarnda veya nefislerinde bir i meydana geldiin-

de kullanmlardr. Allah ehli, kendilerinden olmayanlarn bilmedii te-

rimler gelitirmi, bakalarnn onlar tanmad bir yolda yürümüler-

dir. Nitekim Araplar, birbirlerini anlamak için ifadelerinde benzetme ve

istiareler kullanmtr. Kendi toplulukianyla ba baa kaldklarnda ise,

açk ifadeyle gerçei dile getirmi, kendilerinden olmayan bir kimse

yanlarna geldiinde, terimletirdikleri lafzlarla konumulardr. Böyle-

ce yabanc, onlarm ne hakknda konutuklarn ve ne söylediklerini an-

layamaz.

Bu tasavvuf yolundaki en tuhaf vc sadece yola özgü hususlardan

biri udur: Mantkçlar, dilbilimciler, geometriciler, aritmetiltçiler, ma-

tematikçiler, kelamclar ve filozoflar gibi bilgi tayan her grubun kendi-

lerine özgü terimleri vardr. Onlarn arama katlan kimse, üstadn veya

uzmann eitimiyle o terminolojiyi örenebilir ki, bu zorunludur. Ta-
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savvuf yolu ehlinde durum bundan farkldr ve kendi terimleri hakknda

herhangi bir bilgisi olmayan dürüst bir mürid aralarna katldnda
onun doruluunu böyle bilirler.

Allah onun anlay gözünü açp zevkinin balangcnda onlarn te-

rimleri hakknda bilmedii eyleri Rabbindcn alr. Mürid, Allah ehlin-

den bir grubun belirli lafzlar terimletirdiklerini bilmiyordun Fakat

onlarla oturunca, onlardan örenenlerden bakalarnn bilmedii terim-

ler ile konumaya baladklarnda, bu dürüst mürid, sanki terimleri ko-

yan kendisiymi gibi onlarn söyledii her eyi anlar. Bu terimlerle ko-

numada onlara katlr ve kendisi hakknda bu durumu yadrgamaz, bi-

lakis bunlar zorunlu ve kendisinden uzaldatramadg bir bilgiyle bil-

diini görür. Sanki bunu her zaman biliyordu ve bu bilgiyi de nasl elde

ettiinin farknda da deildir. Bu gruptan bakalarnn arasna giren

kimse ise, ancak bir öretmen sayesinde o özel terminolojiyi anlayabilir.

te, sûflere göre iaretin anlam budur. Onlar, iareti ancak ya-

bancnn huzurunda veya telif ve eserlerinde kullanrlar.

‘Allah, hakla söyler ve doru yola ulatrr.’

ELL BENC BÖLÜM
eytan Kaynakl Düüncelerin Bilinmesi

Allah bize öretmi olsayd

Onda bulunan hikmetleri

in yükseldiini görürdün

Fikir ve himmet alanndan.
'

ncelirdi artk izhar edemezdi

Cevamiü’l-kelim onu sana.

Düünceler, beincisi olmayan dört ksmdr: Rabbani düünce,

meiekî düünce, nefsi düünce ve eytani düünce. Burada bir beinci
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tür yoktur. Düüncelerin bilinmesi meselesini, bu ve baka baz kitapla-

rmzda zikretmitik. Bu bölümde ise, özellikle eytani düünceden söz

edeceiz.

Bilmelisin ki: eytanlar iki ksma ayrlr: Manevi ve maddi ksm.

Maddi ksm da, iki ksma ayrlr. nsanlardan olan eytanlar ve cinler-

den olan eytanlar. Allah öyle buyurur:
‘
insan ve cin eytanlar birbirle-

rine süslü sözler fsldar. Rabbin dileseydi, bunu yapamazlard. Onlar iftira-

lar ile ba baa brak .’445 Böylece Allah, eytanlar Allah’a iftira edenler-

den saymtr.

Bu iki snfn arasnda ise insanda manevi bir eytan meydana gel-

mitir. öyle ki: Cin ve insan eytanlarndan herhangi biri insann kal-

bine kendisini Allah’tan uzaklatracak bir ey düürür. Bu meyanda

eytan bazen özel bir ey atar -ki o beürli özel bir konudur-, bazen ise,

genel bir ey atar ve brakr. Genel bir ey düürürse, o ey için kiide

insann ve cinlerin düünemeyecei eylere bir yol açar. Nefs, o yolda

derin anlay kazanr ve bu kukulardan bir takm eyler ortaya çkarr.

Onlar söylediinde ise, saptrc blis kendisinden örenir.

Balangçta insan veya cin olan eytann kendisine att bu genel

yolda açlm yönler manevi eytanlar diye isimlendirilir. Çünkü insan ve

cin eytanlarndan her biri onu bilemezler ve onu tam bir kastla amaç-

lamamlardr. Onlar, öncelikle (bir takm kukulara yol açacak) bu ka-

pnn o kiiye açlmasn ister. Çünkü onlar, bu kiinin onu inceleme

zekâsnda ve gücünde olduunu biliyordu. Bu kapdan girip aratrma

yaptnda ise reddetmesi mümkün olmayan yok edici anlamlar kiiye

görünür. Bunun nedeni ilk asildir. Çünkü bu kii, (eytann kendisine

verdii ilk düünceyi) onu sahih bir asl edinmi, ona dayanmtr. Do-

laysyla, asl elinden kaçrncaya kadar sürekli o asl üzerinde kafa yor-

may sürdürür. En sonunda o asim dna çkar. te bidat ve ar: -.ularna

uyanlar, böyle hareket eder. Çünkü eytanlar onlara kuku duyr adkla-

r bir asl verir, sonra onlara -anlamadklar için- kartrmalar bular,

böylecc saptrlar. Bu durum, asalet yönüyle eytana nispet edilir. Sap-

tan insanlar bu meselelerde eytann kendilerinin örencisi olduklarn

bilselerdi, ondan uzak dururlard.

Bu durumun en çok görüldüü kimseler ia, özellikle de mamiyye

mezhebidir. Cin eytanlar, ilk önce onlara Ehl-i beyt’i sevmek ve bütün
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sevgiyi onlara tahsis etmek için gelir (içlerine girer). Onlar, bunu Al-

lah’a en yüce yaknlk sayar. Onlar, Ehl-i beyt sevgisinden iki yola sap-

mtr: Bir grup sahabeye nefret duymu ve Ehl-i Beyci öne geçirmedik-

leri için onlara sövme arlna varm, Ehl-i beytin bu dünyevi

görevlere daha layk olduklarn zannetmilerdir. Baka bir grup ise, sa-

habeye sövgü saygszlna Ehl-i Beyt’in mertebelerini ve insanlara ha-

life olmadaki öncülüklerini nassa balamadklar için Allah’n peygam-

berine, Cebrail’e ve Allah’a saygszl da eklemitir. Nitekim içlerinden

biri öyle iddia etmitir:

‘Emin’i gönderen emin deildi (Hz. Peygambcr’i gönderen güve-

nilir deildi.).’

Bütün bu sapmalar, sahih bir ilkeden kaynaklanmtr ki, o da Ehl-i

Beyt’i sevmektir. Bu sevgi, onlarn düüncelerinde bir bozulduk mey-

dana getirmi, böylece sapm ve saptrmlardr. Dindeki taknln
onlar neye sevk ettiine balanz! Onlar snrdan çkarm ve ileri zd-

dna dönmütür. Allah öyle buyurur : ‘Ey kitap ehli! Dininizde taknla

gitmeyin, birbirinizin arzularna uymayn .’t
46

Bir gruba ise eytanlar, kuku duyulmayan sahih bir ilke vermitir.

Bu sahih ilke, söz gelimi, Hz. Peygamberim ‘iyi bir âdet balatana onun

ücreti vc o âdeti yerine getirenlerin ücreti veriliri buyurmasdr. eytan-

lar, bu hadise (doru ilke) göre davranmay kendilerine sevdirdikten

sonra, onlar terk etmitir. Böylecc baz insanlar, kendisini yerine geti-

renlerin sevaplarn elde etmek isteiyle iyilie olan dükünlüü nede-

niyle, derinden üzerinde kafa yormaya koyulur bir hayr âdeti gelitir.

Kendisine nispet ettiinde kabul edilmeyeceinden endie ettii güzel

bir âdet meydana getirdiinde, onun kabul edilmesi için Hz. Peygarn-

ber’den hadis uydurmutur. Bu davrann da ‘kim iyi bir âdet balatr-

sa’ hadisinin hükmüne girdii eklinde yorumlamaya çalr. Böylcce

Hz. Peygamber hakknda yalan söylemeyi ve söylemedii ve azndan

çkmayan bir eyi ona söyletmeyi caiz saym, bunun bir iyilik olduu-

nu kabul etmitir. Çünkü ilkeler, kendisini teyit etmektedir.

Melek, Hz. Peygamberim ‘bana kastl olarak yalan isnat eden kii, .

cehennemdeki yerine hazrlansn’ ya da ‘bana iftira eden, herhangi biri-

ne iftira etmi gibi deildir. Bana iftira eden, cehennemdeki yerine ha-

zrlansn’ buyurmu olduunu kendisine hatrlatnca, bütün bu rivayet-
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leri eytann düüncesine soktuu fikirlerle tevil eder ve öyle der: ‘Hz.

Peygamberin hadisinde geçen durum, sapknla çarmayla ilgilidir.

Ben ise, sadece bir hayr âdeti ortaya koydum.’ Böyle bir insan, iyi bir

âdet meydana getirmesi bakmndan zorunlu olarak ödüllendirilirken

Hz. Peygamber’e iftira ettii ve söylemedii bir eyi ondan aktard

için ise cezalandrlacaktr.

Halvete giren ve riyazet yapanlarda bu durum gözlenir. Böyle bir

insan, Allah kulluk kaplarndan birini kendisine açmadan önce, bakan-

lk hevesine kaplr ve Allah’a iftira etme cüretinde bulunur. Allah ona

Öyle bir kap açsayd, dürüsdüe balanr ve Hz. Peygamber karsnda

birinci kiinin yapt gibi yapmazd. Böylece ortaya koyduu âdeti Al-

lah’a nispet eder ve bu davrann da ‘Allah’tan baka fail yoktur’ ve

‘kullarn konuturan Allah’tr’ diye tevile kalkar. Böylece, o andan iti-

baren davranlarnda zorunluluu kabul eden bir E’arî’ye dönüür ve

öyle der: ‘Bütün bunlar hayrdr, ben sadece bu güzel sünneti destek-

lemek istedim ye onu desteklerken de Allah’a isnat ettiim eyden daha

güçlüsünü görmedim. Gerçekte bu âdet, Allah’n bir fiilidir. Allah, onu

benim dilimde icra etmitir.’

Bütün bunlar, hiç kimseye söylemeden sadece içinden geçirir. n-
sanlar ile ba baa iken ise, bu âdetin Allah’n velilerine böyle geldii

gibi kendisine de Allah katndan geldiini iddia eder. Melek, kendisine

‘Allah'a yalan yere iftira edenden ve vahiy.gelmedii halde hana vahyediliyor

diyenden daha zalim kim vardr’ (o kii) ben de Allah’n indirdii gibi indire-

ceim derW7 ayetini hatrlattnda, içinden bunu tevü eder ve öyle der:

“Bu ayet bana hitap etmiyor. Ayet, fiili kendilerine nispet eden iddia

sahipleriyle ilgüdir.’ Çünkü Allah ‘iftira eden’ demi, (iftira) eylemini

ifade edene nispet etmitir. Ben ise bütün fiillerin bana deil, Allah’a ait

olduunu söylüyorum. Onlar benim dilim vastasyla söyleyen Al-

lah’tr. Nitekim Hz. Peygamber namaz hakknda öyle der: ‘Allah ku-

lunun diliyle, ‘Allah kendisine hamd edeni iitti’ diye buyurur. Burada

da durum ayndr. Ayrca Allal, ‘bana vahyedilmi’ diyerek sözü o kim-

seye nispet etmitir. ‘Bana’ sözü de böyledir. Ben kimim ki, bana diye-

yim. Söyleyen olduu gibi duyan da sadece Allah’tr. Allah o kii hak-

knda öyle buyurmaktadr: ‘Allah’n indirdiinin benzerini indirece-

im.’ Ben ise, böyle bir ey söylemem. Bilakis, vahiy indirmek Allah’a

aittir.”
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Bu içii, bütün bu meseleler hakkndan düündüünde, Allah’a ya-

lan yere iftira eder, kötü ameli kendisine güzel gösterilir ve onu iyi amel

diye görür. te bu, bu iki grup için doru bir ilkedir. eytan onu bu iki

gruba aktarm, onlarda brakm, bu konuda içten bir düünceyle de-

rinden düünmeye koyulmutur.

nsan, düünceleri hakknda iç görü (basiret) ve ayrm gücüne sa-

hip deil ise, iyi bile olsa, eytann verdii düünceyle melein ve nefsin

verdiini ayrt edemez. Bunlar doru bir ekilde ayrt etmez ise asla

kurtulua eremez. Çünkü eytan, her gruba o gruba baskn hale göre

gelir. Bu meyanda, eytann Salih insanlardaki gayesi’, kendisinden (bil-

gi ve düüncelerini) almada eytan tanmamalarn salamaktr. Bu du-

rumda Salih insanlar, bilgiyi eytandan aldklarm bilmeyip onu Allah’a

nispet eder ve hangi yoldan kendilerine ulatn bilemez. Adeta ey-

tan, onlarn bu bilgisizlikleriyle tatmin olur ve onlarn otoritesinin al-

tnda bulunduunu anlar. eytan (görünen) ilerde saiih insan aldat-

may sürdürür. Böylece kendisine aktard düünceleri onaylatmay ve

onlarn Allah katndan olduunu kabul ettirmeyi baarr. Bunun üzeri-

ne, ylann derisinden soyutlanmas gibi saiih kiiyi dininden çekip alr.

Ylandan çkarlan derinin ylana benzediini düünebilir misin? Burada

da durum ayndr.

blis Hz. sa’ya görünüte yal bir ahs suretinde gelmi. Çünkü

eytann peygamberlerin içine girme imkan yoktur. Dolaysyla pey-

gamberlerin bütün düünceleri, ya rabbani ya melekî ya da nefsidir ve

eytann onlarn kalplerinde etkisi yoktur. Allah’n ilminde korunmu-

luu takdir edilmi veliler ise, eytann kendilerine ulamasnda deil,

sadece düünce aktarnda peygamberler gibi korunmutur. O halde,

inayete mazhar oimu veli, eytann aktard düünce hakknda Al-

lah’tan bir belirtiye sahiptir. (Veli ve peygamber arasnda korunmuluk-

taki bu ayrma dönersek) Bunun nedeni, velinin yasa koyucu olmay-

dr. Peygamberler ise yasa koyar ve bu nedenle iç dünyalar korunur.

(Yal bir surette sa’ya gelen) blis, öyle demi: cEy sa! ‘Allah’tan

baka ilâh yoktur’ de.’ blis, bu konudaki emrine itaat edeceinden

memnun olmuken Hz. sa öyle demi: ‘Sen söyledin diye söylemiyo-

rum: ‘Allah’tan baka ilâh yoktur.’ blis, üzüntü içinde geri dönmü.
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Buradan, bir eyi bilmek ile ona inanmak arasndaki fark ve mutlu-

luun inanmada bulunduunu anlarsn. nanmak, bildiin eyi söyle--

mendir. Senin söylemi olduun ey ise, ilk peygamberinin -ki o

Musa’dr- ikinci peygamberin hakknda -ki o da Hz. Muhammed’dir-

söyledii sözdür, yoksa bildiin için ya da birinci sözden dolay deil.

Bunu yaparsan, iman sahibi olduuna tanklk edilir ve mutluluk sana

ular. Hz. Peygamber’e kendi ilk peygamberinin sözü nedeniyle deil

de Hz. Peygamberin sözü nedeniyle iman ettiini söylersen, ikiyüzlü

olursun. Allah öyle buyurur: ‘Ey iman edenler.’*
4* Burada Allah Ell-i ki-

tab kasteder ve Ehl-i Kitab (Hz. Peygamber hakknda) söylediklerini

peygamberleri sa veya Musa’nn emriyle söyleyen ya da önceki kitap-

lardan birine inanm kimselerdir. Bu nedenle Allah onlara ‘Ey iman

edenler’ demi, ardndan ‘peygamberlerime inann ve ‘Allah’tan baka

ilâh yoktur’ deyin diye buyurdu. Baka bir ifadeyle kendi bilginizden

veya önceki peygamberinize inandnz için deil, Hz. Muhammed
söyledii için ‘Allah’tan baka ilâh yoktur’ deyiniz. ki iman birletiriniz

ki, iki sevap elde edesiniz.

eytan, bu kadaryla insan artmakla tatmin olur. Böylece insan,

Allah katndan olan ey ile melek, nefs ve eytan yolundan gelen arasn-

daki fark bilemez. Allah, sayesinde düüncelerinin mertebelerini öre-

nebilecein bir alameti senin için yaratr. Bu meyanda, itaatler hakknda

bile olsa eytanî düünceleri örenmeni temin edecek alamet, onlarn

tek bir ite sabit olmay ve belirli bir konuda bir düünceden baka bir

düünceye hzla deimesidir. Çünkü eytan hrsldr ve o, atein ale-

vinden yaratlmtr. Atein alevi hzla hareket eder. Baka bir ifadeyle,

blis’in yaratl özellii tek bir halde kalmamaktr. Dolaysyla blis as-

imin hükmüne baldr. nsan ise, topraktan yaratlm olduu için, sa-

bit kalma özeüiindedir. Topran özellii, soukluk ve kuruluktur. Bu

nedenle insan, iinde sabit ve yerleiktir. Ayn ekilde, melek veya ey-

tan kendilerini hareket ettirmedii sürece, nefs kaynakl düünceler de

sabittir.

eytanî düüncelerin temel konusu, yapmak veya yapmamak ola-

rak, haramdr. Bunu yapmak veya yapmamak olarak çirkin görülmü

davranlar takip eder. Birincisi, sradan insanlarda, kincisi sradan in-

sanlarn abitlerindedir. Bazen eytanî düünce, Allah yoluna girmi

kimseLerden balangç düzeyinde bulunanlar için mubahla, bazen Allah
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ehlinin orta derecelerindekiler için -ki onlar sema’ ehlidir- mendubla il-

gili olabilir. O eytan, her grubu o gruba baskn hal yönünden artr.

Çünkü eytan, tuzak ve aldatma noktalarn pekiyi bilir.

eytan ariflere farz ibadetlerle gelir, Allah karsnda herhangi bir

emri yapmaya niyetleninceye kadar kendileriyle kalr. Bir ibadete niyet-

lenmek, gerçekte, arifin Allah karsndaki yeni bir Taahhüdüdür. eytan

ariften bu ibadeti yapma hususunda bir güvence alp arif onu yapmaya

niyetlenince geride artk sadece onu yapmak kalr. Bu kez eytan, dinen

ilkinden daha üstün baka bir ibadeti arife gösterir. Arif de, vaktini zayi

edeceini düünerek, ilkini terk eder, kinciye balar. blis ise, söz ver-

dikten sonra, Allah’a verilen sözü bozdurduu için sevinir. Arifin ise,

bundan haberi bile yoktur. in bamda, bu fiilin eytandan olduunu

bilseydi, onu nasl reddedeceini ve alacan bilirdi. Nitekim Hz. sa

ve peygamberlerin vârisleri olan Allah ehlinden metanet sahipleri btiyle

yapmtr. Onlar, güzel olmasna ramen, bu fiili eytan kaynakl dü-

üncelerden sayar.

Ayn ekilde eytan, Ehl-i Kitap’tan olan münafa da böyle gelir

ve ona öyle der: ‘Senin peygamberinin bu adam (Hz. Muhammed’i ve

onun peygamberliini) müjdelediini bilmiyor musun? Bu adamn, se-

nin peygamberinin sözünü ettii kimse olduunu biliyorsun. Peygam-

berlik ise, onu ve senin peygamberini birletirir. O zaman Hz. Mu-

hammed’e kendisi söyledii için deil, senm peygamberin bunu söyle-

dii için ‘Allah’n peygamberisin’ de. Aralarnda bir fark yoktur. Bunun

üzerine münafk ‘sen Allah’n peygamberisin der. Allah ise, onlar ya-

lanlam ve öyle buyurmutur: ‘Münafklar gelip -senin Allah’n pey-

gamberi olduuna tanklk ederiz- der.’ Onlarn böyle söylemesi, eyta-

nn onlara aktard düünceden kaynaklanr. Allah öyle buyurur:
c
Kukusuz Allah, senin O’nun peygamberi olduunu bilir. Allah, münafkla-

rn yalanc olduuna tanklk eder.
HS0

Yani Allah
c

Sen Allah’n peygambe-

risin’ sözünü kendi sözlerine göre deil, senin sözün nedeniyle söyle-

diklerini belirtirken onlar yalanlar. Kur’an Hz. Peygamber’in peygam-

berliini (onlarn söyledii anlamda) kastetmi olsayd, Hz. Peygam-

ber’in peygamberliini reddetmi olurdu.

Böylece, kendisinden saknasn diye, eytanu insanlarn nefislerine

nasl ve nereden girdiini açkladm. eytanu verdii düünceyi ö-
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rcnmeni salayacak bir alameti sana vermesini Allah’tan dile! Allah, sa-

na genelde eriat ölçütünü vermi, farzlarn, mendublarn, mubahlar-

n, haramlarn ve mekruhunu ayrt etmi, bu konuyu kitabnda ve pey-

gamberinin dilinde hükme balamtr.

Bir haram ya da mekruhu ilemekle ilgili bir düünce aklna geldi-

inde, kukusuz bir ekilde bu düüncenin eytandan olduunu bilmeli-

sin; mubah ilemek hakknda geldiinde ise, kukusuz bir ekilde onun

nefisten geldiini bilmelisin. eytan haram veya mekruhla ilgili bir dü-

ünce getirdiinde, ister onu yapmak haram iste yapmamak farz terk

eklinde olsun, ondan uzak dur. Mubahta ise serbestsin. Daha çok ka-

zanç istersen, mubahtan uzak dur, farz veya mendub fiillerle ilgilen.

Mubah davranlar ilerken onun mubah olduunu bilerek ile. Unut-

ma ki âri, o davran sana mubah klmasayd, onu yapamazdn. Bu

durumda, mubah olmas yönünden deil, sadece Allah katndan bir hü-

küm olduuna inanman yönünden, mubah eyleminde bile ödüllendiri-

lirsin. Çünkü Hz. Pevgamber’in ölümünden sonra hüküm deimez.

Hüküm, eriatn ayndr ve hiç kukusuz bu kap kapanmtr. O halde

mubah, mubahtr, hiçbir zaman farz veya haram olmayaca gibi bütün

hükümler böyledir.

Bir farz hakknda sana bir düünce geldiinde ise, tereddütsüz bir

ekilde ona yönel, çünkü hiç kukusuz o düünce melektendir. Bir

mendup hakknda bir düünce gelirse, ilk düünceyi aklnda tut ve onda

karar kl. Çünkü böyle bir düünce bazen Iblis’ten olabilir. Daha üstün

ve deerli baka bir mendup nedeniyle onu terk etmene dair bir düün-

ce aklna gelirse, sakn ilkini brakma ve onda sebatkâr ol. kinciyi de

altlnda tut ve birinciyi mutlaka yap. Birinciyi tamamladnda kinciye

bala ve onu da yap. Böyle yaptnda, eytan amac gerçeklemedii

için hüsrana uram bir ekilde geri döner. Bu ilaç sayesinde eytann

hastaln kendinden giderirsin ve Hz. Ömer’in davrann takip eden

kimse (Ömeryyü’l-makam) olursun. Kendisine böyle davranrsan, ey-

tan bir vadide karna çksa, mudaka yolunu deitirir.

Dikkatini çektiim konuyu aklnda tut. Çünkü Allah iyiliklere ko-

vanlar övmütür. Bu bölüm için bu kadar yeterlidir.

‘Allah, hakk söyler ve doru yola ulatrr.’



362 Fütûhât-Mekkiyye 2

ELL ALTINCI BÖLÜM
Tümevarmn, Doru ve Yanlnn Bilinmesi

Tümevarmn anlamlarda bir tanm vardr

Adamlardan güçlü kii ona balanr.

Onun bir hükmü vardr ve sana bilgi vermez

Onun sureti gölgeler mesabesindedir

Delillerin çatmas onda gerçekleir

Misalin ahs karsnda göz nerededir?

Zanlarn karlkl inii ve onlardan

Aalara inii sana verir

Tümevarmla kesin bir hüküm verme

Ceylan gözleri birbirinin ayn deil

Tümevarmla bilgiler ortaya çksa bile

incelmeyle clzlk ayn hükme sahip deildir.

man Müslim, es-Sahih’te Allah’n öyle buyurduu kutsi bir hadis

aktarr; ‘Melekler tfuuL eder, peygamberler tfuul eder, müminler efaat

eder, gende ise, merhametlilerin en merhametlisi kalr.'
451 Böylece Allah,

kendisini merhametlilerin en merhametlisi diye isimlendirmitir. Bir ayet-

te,
c

ben balayanlarn en hayrlsym'4’2 buyurur. Sahih bir kutsi hadiste

ise öyle buyurur: ‘Ben kulumun bana olan zanm üzereyim. Kulum be-

nim hakkmda iyi zanda bulunsun.’

Varl tümcvarmsal olarak incelediimizde, asl iyiliklerden sade-

ce güzel huylarn çktu göldük. Örnek olarak, iyilik yapana iyilik

yapmak, kötülük yapan balamak, hatay affetmek, hakszl gider-

mek, mazereti kabul eunek, hata yapan ho görmek gibi güzel huylan

verebiliriz. Bunlar inceledik ve yanl olmadn gördük.

Nitekim Arap air öyle der:

‘yilikler damarlarda akar’.
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Allah güzel ahlâk sahibi olmaya yaratklarndan daha layktr. Bu-

rada tümevarmn doruluu metafizik bahislerde geçer. Yanl tüme-

varm ise inançlarda kullanlamaz. Çünkü inançlarn dayana, açk ka-

ntlardr. öyle ki: Kendisinden fiil çkan her eyi tümevarm olarak

aratrsaydk, bütün fiil sahiplerinin cisim olduunu görürdük. Ardn-
A

dan (bu yargmza göre) öyle bir hiiküm vermemiz gerekirdi: Alem

Haklan sanat ve fiilidir. Sanatkârlar aratrdk ve cisim sahibi olmayan

herhangi bir sanatkâr bulamadk. O zaman (âlemin yapcs) Hak da ci-

simdir (yargsna ulam olurduk)

.

Allah, böyle bir eyden münezzeh ve yücedir.

Sonradan yaratlmlar hakkndaki kantlar da aratrdk: Özü ge-

rei bilgili kimse bulamadk. Kant, her eyin zatna ilave nitelik nede-

niyle bilen olabileceini verir ti, söz konusu niteLik bilmek diye isimlen-

dirilir. Bu niteliin bulunduu kimsedeki hükmü, o ahsn bilen olma-

sn salamaktr. Hakkn bilen olduunu örendik. Dolaysyla O’nun

bir bilgisi olmal ve bu bilgi (tümevarmmza göre) zatna ilave bir ey

olmaldr.

Gerçek böyle deildir. Allah bilen, diri, güç yetiren, kahreden ve

haberdar olandr. Bütün bunlar ise, zatna ilave (nitelikler) deil, kendi-

sinden kaynaklanr. Çünkü bu nitelikler zatna ilave bir eyden kaynak-

lansa ve zatm yetkinlii de bunlara bal olsayd, Allah’n yetkinlii za-

tna ilave bir ey olur, bu ilave ey var olmad sürece eksiklikle nitele-

nirdi. Bu durum, tümevarmdan kaynaklanr vc bu tavr, kelamclarn

Allah’n sfadar hakknda ‘sfatlar ne O’dur nc O deildir’ demeye sevk

eden amildir. Bu konuda yüce mertebeye yaramayan bir çeit tümeva-

rm vardr.

Bu ilave nitelikleri benimseyenler (onun yanlln) fark edince,

onu ifade eunede baka bir yol takip etmi ve öyle demilerdir: ‘Biz

onu tümevarm yöntemiyle örenmedik, sadece delil, kendisinde bilgi-

nin bulunduu kimsenin bilen olabileceini vermitir. Bu durumda bil-

ginin bilenin zatna ilave bir ey olmas gerekir. Çünkü o, manalarn ni-

telilderindendir. Zatn kalmas yannda onn ortadan kalkmas düünü-

lebilir. Delil, bunu verdiinde, görünen ve görünmeyende, baka bir

ifadeyle Hak ve yaratlmta onu uyguladk.’
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Bu yaklam, onlarn kaç ve doruluktan sapmalardr. Ardndan,

bu görüü, kendilerinden aktardmz u ifadeleriyle desteklemilerdir:

‘Allah’n sfadar ne O’dur ne O’ndan bakadr.’ Böylece, bakalarnn

imkansz gördüü bir tanmla iki bakay tanmlamlardr. Onlara, ‘s-

fatlar (zat üzerine) ilave midir' diye sorsan, ilave olduklarn iriraf eder-

ler. re bu, tümevarmn ta kendisidir. Bu nedenle öyle dedik: Allah’

bilmede tümevarm uygun bir yöntem deildir ve tümevarm gerçekte

bilgi ifade etmez. Biz onu sadece din ve örfe göre -akl bakmndan da

deil- güzel ahlâktan kabul ettik. Çünkü akl, Allah’n ‘dilediini yapan’

olduunu ve herhangi bir yaratlmn Onunla kyaslanmad gibi

kimsenin de Allah ile kyaslanamayacan ifade eder. Dinî kantlar ise,

Allah’n kullarna iyilikle vc Allah hakkndak zanlarna göre davranaca-

n bizim nezdimizde ortaya koyan hususlar getirmitir. Allah öyle

buyurur: ‘Onlara Allah’tan beklemedikleri eyler görünmütür .

H53 Yani,

âri’ni ortaya koyduu gerekler nedeniyle, her iki yerde de bekleme-

dikleri eyler onlara görünür.

Hz. Peygamber, uyuduu veya unuttuu için namaz vaktini kaç-

ran içiinin uyandnda ve hatrladnda namaz klmasn söylemitir.

Acaba namaz her gün o vakitte mi klar? Hz. Peygamber’e bu soru so-

rulmu, o ise öyle yant vermitir: ‘Allah size faizi yasaklamken sizden

faiz almaz.’ Böylece Allah’n övdüü herhangi bir güzel ahlâkla önce

kendisinin kullarna muamele ettiine dikkat çekmitir. Allah, kötü bir

huyu knam ise, ilahi mertebe böyle bir huydan daha da uzaktr. te
böyle bir sanatta (ahlâk) bu erî kantlar ile tümevarm caiz olabilir.

Bunun dndaki alanlarda ise caiz olmaz.

Böylece muameleler alannda tümevarmn dorusuyla yanln
açkladm. Tecellilerdeki tümevarma gelince; (öncelikle belirtmeliyiz

ki, yapm ürünü anlamndaki) sinaî maddenin -hepsini deil- sadece ba-

z suretleri kabul ettiini gördük. Ahap, sandalye, minber, taht, kap

suretini kabul edebilirken gömlek, örtü veya alvar suretini kabul et-

mez. Hâlbuki kuma, bu ikinci suretleri kabul ederken o da bçak veya

klç suretini kabul etmez. Suyun bulunduu kaplarn ve girdii renkli-

lerin suretini aldn ve renkli kaplarn da mavi, beyaz ve kzl renkte

nitelendiini gördük. Cüneyd’e marifet ve ariften sorulduunda öyle

cevap vermi: ‘Suyun rengi kabnn rengidir.’
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Bütün unsurlar âlemini ve felekleri tümevarmla inceledik: Her un-

surun ve felein belirli suretleri kabul ettiini, bazlarnn ise dierlerin-

den daha çok kabul ettiini gördük. Her eyin maddesini inceledik,

onun bütün ekil ve cisimlerin suretlerini kabul ettiini gördük. leri

(durumlar) inceledik, latiflctiklernde pek çok sureti kabul ettiklerini

gördük. Ruhlar inceledik, onlarn suretlerde ekillenmede bütün zikret-

tiklerimizden daha kabiliyetli olduklarn gördük. Sonra, hayali incele-

dik, onun sureti olan her eyi kabul edip sureti olmayan ise biçimlen-

dirdiini gördük. Böylece hayal, suretlerde çeitlenmede ruhlardan daha

geniti.

Ardndan gayb âlemine tecellilere geldik. Oradaki durumun zikret-

tiklerimizden daha geni olduunu gördük. Gaybn bunu isimler yapt-m gördük. Her isim, tecellilerde sonsuz suretleri kabul eder. Hakkn

ise bütün bunlarm ardmda bulunduunu anladk: 'Gözler O’nu idrak

edemez, O gözleri idrak eder. 0, latiftir ve her eyden haberdardr.™* Ayet,

idrak edilemeyii anlatrken el-Latif ismini getirmitir. Çünkü letafet,

duyuyu idrakten perdeler. Böylece latiflik, aldedilir, fakat görünmez.

Allah, idrak edilemez olduu niteliinde el-Latif ve el-Habîr diye isim-

lendirilmitir. Bunun anlam, Allah’n yaratklarn kendisini idrak ede-

meyecei kadar latif olduudur. Bununla beraber, ortada kendisine da-

yanlan bir eyin bulunduu da bilinir ve aldedilir.

Kur’an- Kerim söz konusu ayette el-Habîr ismini fail (sfat- mü-

ebbehe, sürekli haberdar olan) kalbnda getirmitir. Bu kalp, dilde

meful anlamna da gelebilir. Buna örnek olarak katîl kelimesinin öldü-

rülen ve cerîh kelimesinin de yaralanm anlamna gelmesini verebiliriz.

Burada kastedilen ve en uygun yorum, bu meful anlamdr. Bazen ka-

lp, fail anlamna da gelebilir. Buna örnek olarak, alîm kelimesinin bilen

anlamna gelmesini verebiliriz. Bazen fail anlamnda da kullanlm ola-

bilir, fakat o uzak bir ihtimaldir ve ayetin balam bunu göstermez.

Çünkü ayetin balam, kalp gözünün deil, gözlerin idrakiyle ilgilidir.

Çünkü Allah, bizi kendisini bilmeye ulamaya tevik etmi ve öyle bu-

yurmutur: ‘Allah’tan baka ilâh olmadn bil.’ Kantlar incelemeden

Allah bilinmez. Dolaysyla kandan incelemek, bu konudaki gücün bi-

ze verdii ölçüde onu bilmeye sevk eder. Bu nedenle, burada el-Habîr

kelimesini meful anlamnda tercih ettik. Yani, gözler kendisini idrak
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edemese bile, bilinen ve akledilen demektir. Bu bölümde tümevarmla

ilgili bu kadar açklama yeter.

Tümevarmn bu mertebede bilgi ifade etmeyiinin nedeni, belirli

suretleri kabul ettiini söylediimiz her asln (kabul ettii) suretlerde

saysz mertebelerin tekrarlanmasnn mümkün, hatta bunun gerçek-

lemi olmasdr -ki gerçeklemitir. Bu durum, Cebrail’in defalarca

Dhyetli’l-Kelbî suretinde geldii eklinde rivayetlerde yer almtr. Al-

lah tek bir ahsa lci kez ayn ekilde tecelli etmez veya iki ahsa tek bir

surette görünmez. Buradan tümevarmn bilgi ifade etmediini anladk.

Çünkü tecelli mertebesi, tekrar kabul etmez. Tecelli, tekrar olmay yö-

nünden tümevarm hükmünün dna çkm, suretlerde halden hale

girme yönünden ise ona eklenmitir. Surederde halden hale girme ko-

nusu (Allah kyamet günü farkl suretlere girer anlamndaki bir hadise

atf), mam Müslim’in iman kitabnda efaat hadisinde yer alr. Öyleyse

hiçbir konuda tümevarma güvenilmez: Ne hallerde, ne makamlarda,

ne menzillerde ne de tecellilerde tümevarma güvenilebilir.

‘Allah, haklc söyler, doru yola ulatrr.’

ELL YEDNC BÖLÜM
lham Bilgisini Çkarmda Bulunma Türlerinden Biri

Yoluyla Elde Etmenin Bilinmesi. Nefsin Bilinmesi.

Vereninin honut olmayaca bir yerde bulduun

Bir ilhaçn ile sakn hüküm vermeyesin.

Örnek eriatm tashih edilmi olarak say.

Çünkü o kazanann devirdii bir üründür.

Onun için hem günah hem de iyilik vardr.

Yollarn yüceltir ve mezheplerini alçaltr
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Ondan sakn, onun her grupta

Bir hükmü vardr ki, kazançlar bizde bilinmediinde

lhamdan onun suretini talep etmeyesin.

Çünkü îblis’in vesveseleri sana elik eder

eklinde ve suretinin tertibinde

Ayrsa bile, anlam ona benzer.

(Neft yilik ve Allah Korkusunu Kabul Eden Bir Yerdir)

Allah öyle buyurur: 'Nefse ve om düzenleyene, ona iyilik ve kötülü-

ünü ilham edene yemin olsun hi.’
4SS Baka bir ayette ise, *unlara ve unla-

ra rabbinin ihsanndan vardm ederiz. Rabbmin hsam kstl deildir™

buyrulur. Allah, nefsi, kendisine ilham edilen günah ve takvay kabul

eden bir mahal yapm, neft de günah ve takva duygusunu ayrt ederek

günahtan saknr (saknabilme özelliinde iken), takva duygusunun ise

yolunu tutar. Öte yandan unu ifade eder: Allah kendisine ilham ettii

eyle nefsin günah ve takva duygusunda bir çaba ve kazanm olmaktan

soyutiamtr. Nefs, sadece dince ister günah ister takva olsun, fiilin or-

taya çkmas için bir mahaldir. O halde ncfs, bu iki hüküm arasndaki

orta berzahtr.

Allah, insann nefsine mubah düüncesini nispet etmemi ve ilha-

mn da ona vermemitir. Bunun nedeni, mubah fikrinin nefs için zatî

bir düünce olmasdr. Binaenaleyh bizzat nefsin yaratlyla, mubahn
varl da ortaya çkar. Dolaysyla mubah, nefsin ancak kendisiyle dü-

ünülebilecei nefsi özelliklerden biridir. Mubah, yani mubah düünce-

si, gerçekte insann gülmesi gibi, (nefse özgü) özel bir niteliktir. Mu-
bah, kurucu özelliklerden (fasl) biri olmasa bile, insan için betimleyici-

gereldi bir tanmdr. Çünkü nefsin özellii, (kendisinden) zarar uzak-

latrmak ve yarar çekmektir. Bu ise, eriat hükümleri içinde özellikle

mubah ksmnda bulunabilir. Çünkü mubah, yaplmas ve yaplmamas

eit, bu nedenle de, karlnda ödül veya dinen sorumluluun bulun-

mad davrantr. Bu durum, tesviye etmek, düzenlemek kelimesinden

gelen ve ‘onu düzenledi’ ayetinde belirtilen durumdur. Mubah, bir ey-

deki itidal halidir.
c

Seni tesviye etti ve itidal verdi™ Allah böyle yapmakla

insana ihsanda bulunmutur. eriatn hükümlerinin ksmlarnda, itidali
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gerektiren ve itidali veren mubahtan baka bir lasn yoktur. O halde

nefs, özü gerei ve özellii nedeniyle mubah talep eder ve bu nedenle

Allah, nefsi mubahn kendisine ilham edilmesiyle nitelememitir.

Allah, nefse günah ve takvay kimin ilham ettiini zikretmemi, fai-

li gizlemitir. Anlald kadaryla, gizli zamir conu düzenledi’ ayetin-

deki zamire döner d, o da, Allah’tr. Hz. Peygamberin ‘melein insan-

da bir tesiri bulunduu gibi eytann da bir tesiri vardr’ -ki melein te-

siri itaat, yani takva, eytannla ise günah, yani fücurdur- hadisini dik-

kate alan kimseye göre ise, ‘ona ilham etti’ ifadesindeki zamir takva söz

konusu olduunda melee, günahta ise eytana döner. Allah, aralarn-

daki ilikinin uzakl nedeniyle, o ikisini tek bir zamirde toplamamtr.

Her ey, Allah’n kaza ve kaderine baldr.

Bu nokrada, ‘Takvay ilham eden Allah, günah ilham eden ise ey-

tandr’ denilemez. Çünkü böyle söylemek, iki düünceden birinin die-

rine basknl nedeniyle, bilgisizlik ve edepsizlik tar. Günah, takvadan

daha baskndr. Böyle söylemenin edepsizlik olmasmn baka bir nedeni

ise, ayette öyle buyrulmu olmasdr: ‘Sana isabet eden her iyilik Al-

lah'tan, her kötülük de nefsindendir.”*
3 Bu ayette Allah ismi açktr. Ayette

geçen günah ise, dinen günah olan ey deildir, böyle olsayd, fücur

olurdu. Ayette kastedilen, insann maksadna uygun olmayan ve onu

üzen eylerdir. Bu ise, görünüte onlarn, yani kâfirlerin ifadesidir.

Çünkü onlar, Hz. Peygamberi uursuz sayyordu. Bunun üzerine Al-

lah, peygamberine öyle demeyi emretti: ‘Her ey Allah batndandr.

Bu kavme ne oluyor ki, sözü anlayamyorlar?’ Yani, içlerinde gerçekle-

en olaylar anlayamyorlar. Allah, onlarn öyle, söylediini kendilerin-

den aktarr:
‘

Onlara bir iyilik ularsa, bu Allah’tandr derler; bir kötülük,

yani kendilerini üzen bir ey ularsa, bu senin katndandr derler. Sen ise,

(iyiliiyle, kötülüüyle) hepsinin Allah katndan olduunu söyle
”59 Bu du-

rum,
‘uursuzluunuz Allah katndandr”60

ifadesinde belirtilir.

‘Ona ilham etti’ ayetinde fail gizlidir. Ayetteki zamirde takvay il-

ham eden Allah, günah ilham eden ise eytan saylrsa, bu durumda tek

bir zamir, Allah’ ve eytan birletirmi olur. Bu ise, Allah karsnda

saygszln son snrdr. Ayette,
c

ve takvasn”61 diye atf Vav’nn (‘ve’

balacnm) getirilmesi ne güzel olmutur! Büylece, böyle bir ihtimal ol-
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sa bile, el-Melikü’l-Kuddûs, rahmetinden kovulmu olanla ayn zamirde

bir araya gelmekten münezzeh ve müteal olmutur.

Hz. Peygamber, kendisi böyle bir ey söylemedii halde, bir hati-

bin Allah’ ve peygamberini tek bir zamirde bir araya getirip ‘o ikisine

isyan eden’ dediini duyunca, ‘ne kötü hatipsin sen!’ demiti . Hz. Pey-

gamber, hatip Allah ve peygamberini tek bir zamirde birletirdiinde

söyledii sözü Allah’n vahyiyle söylemitir. Dolaysyla ‘
Peygambere

itaat eden, Allah'a itaat etmitir
5402

ve ‘Peygamber kendi arzusundan konu-

mazmi buyrulur. Biz de, bize emredilmemi veya yasaklanmam ilerde

edebe uymak zorundayz. Nitekim Hz. Peygamber ‘ne kötü hatipsin

sen
5 derken edebe uymutur. Ayn ekilde, günah ilham etmenin Al-

lah’a nispet edilmesi de yakk olmaz.

Bu ayrntl tahlilin ardndan, ‘nefse günah ilham etti’ ifadesindeki

zamirin eytan, balaçla gelen takvann ilham ediliindeki zamirin ise

melee rac olmas geride kalmtr. Dolaysyla bir yaratlmn kars-

na baka bir yaratlmn konulmas, bir yaratlmn Yaratan karsna

konulmasndan daha uygundur. Hz. Peygamber’in ‘ne kötü hatipsin

sen!’ ifadesinde Aliah’n basiretini nuriandrd kimse için yeterli uyar

vardr.

' Allah, nefsinin rütbesini ve onun özü gerei kötülüü emreden biri

olmadn bildirmitir. Netse kötülük, eytann günah ilham etmesini

kabul etmesi ve bu konudaki meru hükmü bilmeyi balonundan nis-

pet edilebilir. Buna örnek olarak, sahibine dinde yasaklanm olduunu

bilmedii bir ii yapmasn veya kendi nezdinde mubahl hakknda bir

kuku bulunan eyi ilemesini emreden nefsi verebiliriz. Bu durumda, o

eyin haram olduunu kabul eden kimse nefsin kötülük emreden oldu-

unu ileri sürer. Örnek olarak, onu haram ve helal sayan kimseler ara-

snda nebîzi (eki hurma suyu) içilmesini veya iki arttan yoksun

‘rebibe’ nikâhn verebiliriz. Bu gibi eyler, eriatta çoktur. Bu iki du-

rum hakkndaki her iki yorum da (haram veya helal saymak), içtihattan

olduklar sürece, geçerli ve onaylanm hükümdür. Bununla birlikte

müçtehitlerden biri, ârfnin o meselede kendisiyle hüküm verdii ya da

bir hüküm vermi olsayd kendisiyle hüküm verecei kant hatal bul-

mutur (gerçek ve yeterli bir kamt saymamtr). Yine de, ‘her iki müç-

teht ödüllendirilir.’ Bazen bir meselede müçtehitlerden biri isabet etmi
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olabilecei gibi her ikisi de yanlm olabilir. Çünkü o meseledeki hü-

küm, din bakmndan snrl deildir.

Allah, ‘nefs, hiç kukusuz, kötülüü emredendir
5464 buyurur. Bu ifade,

Allah’n nefs hakkmdaki bir yargs deildir, burada Allah, Msr hü-

kümdarnn einin hükümdarn meclisinde söyledii sözü aktarmtr.

Acaba kadn bu nitelemede isabet etmi midir etmemi midir!' Bu ko-

nu, hakknda susulmu baka bir deerlendirmedir. Bilakis nefse ait

olan ey, eytanm emrettii eyi kabul ettiinde nefislerini knayc ol-

maktr. O halde nefsin kötülüü emredici olduunun bildirilmesi, Al-

lah’n nefs hakkmdaki bir yargs veya Yusufu sözü deildir. Bu ne-

denle, ayetin açk hükmünden dolay, (nefsin kötülüü emrettiim ka-

ntlarken) bu ayete dayanmak geçersizdir. Bir kanta kuku karrsa, ar-

tk ondan kant getirme imkan ortadan kalkar.

Bu konuyla ilgili olan ‘'unlara ve unlara rabbinin ihsanndan yardm

ederiz™
65

ayetine gelince, bu ayet, iin kendiliinde bulunduu hal ile

doru bir hakikati açklar. Bu hal, Allah’tan baka güç ve kuvvet sahibi

olmaddr. ‘
Rabbinin ihsan kesilmeyecektir ayeti ise, engellenmeye-

cektir demektir. Bunun anlam udur: Allah, sürekli verir, mahal ise,

yatknl (istidad) ölçüsünde kabul eder. Nitekim öyle deriz: Güne,

nlarn varlklarn üzerine yayar ve nlarn yayarken kimseye cimri-

lik yapmaz. Mahal ise, o yatknl ölçüsünde kabul eder.

Her mahal, eseri günee izafe eder ve kendi yatknlndan habersiz

kalr. Buna göre üüyen kii, günein scaklndan keyif alrken hararet-

li kii ac duyar. (Scakln nedeni olan)k ise, zat bakmndan tektir.

ki ahstan her biri, bir dierinin nimetlendii eyden ac duyar. Bir tek

k olsayd, tek bir sonuca yol açar ve kendisinde bilkuvve bulunan eyi

verirdi. In karsnda bulunan mahallin (yatknlnn)n sonu-

cunun ortaya çknda etkisi vardr ve olmaldr. Çünkü sonuç, ancak

iki öncülden meydana gelebilir. Böylece elbisenin beyazlamasn sala-

yan çamarc kararr. Güne elbisenin yatknlna beyazlamay verirken

ykayann yüzüne (veya çamar suyuna) siyahl verir. Baka bir örnek

ise, kendiliinde tek bir ey olsa bile üflemenin kandili söndürmesi ve

ocaktaki atei tututurmasdr.

(Baka bir örnek) Allah’n ayeti kulaklara tek bir ey olarak gelir.

Onu duyanlardan biri ayetten tek bir ey anlarken, baka biri, ayetten o
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eyi deil, baka bir eyi anlar, baka biri ise ayetten pek çok ey anlar.

Bu nedenle, ayeti inceleyenlerin her biri, anlay yeteneklerinin farkll

nedeniyle ayetten kant getirir. lâhi tecellilerde de durum böyledir. Te-

celli eden, kendiliinde birdir. Tecelliler, daha dorusu onlarn surederi

ise, tecelligâhn yatknlklarna göre farkllar. lahi ihsanlarda da du-

rum ayndr.

Bunu anladnda Allah’n ihsannn engellenmeyeceini de ö-
renmisin demektir. u var ki (bu ihsandan mahrum kalmsan), yat-

knlnn kabul edemeyecei eyin sana verilmesini istiyorsun demek-

tir. Aldm yatknla vermeden, istediin konuda mahrum brakmay

Allah’a nispet edersin. Bazen ahs, istemeye yatkndr, fakat verildiin-

de -mahrumiyet bir yana- istedii eyi kabule yatkn deildir. ‘Allah her

eye kadirdir’ dersin ve bu sözünde de haklsn. Fakat âlemdeki ilahi

hikmetin tertibini ve eylerin hakikatlerinin verilerinden habersizsin.

Her ey, Allah katandandr. Allah’n mahrum brakmas vermek, verme-

si mahrum brakmaktr. Fakat geride unu örenmen kalmtr: Niçin

ve nereden?

Böylece, nefsi ve nefsin ya zatndan veya kendisine ilham ettikleri

ilerde melek veya eytandan kabul ettii ilerden kendisine hâkim olan

özellie göre, organlar hareket ettirdiini bildirdim. lham bilmek, Al-

lah’n, nefsine yerletirdiin eyi ilham ettiini bilinendir. Fakat geriye,

Allah’n onu kimin vastasyla ilham ettiine ve bu ilhamn sana hangi

yoldan geldiine bakman kalmtr: lham melek yolundan m, eytan

yolundan m gelmitir? Din tarafndan belirlenmi bir emir ve yasalda

ilgili olan ey, ilham deil, ledünni bilgidir. O halde itaatin bilgisi ilham

ile gerçekleirken, itaatin sonuçlarn bilmek ise ledünni bilgidir.

Ledünni bilgi ile ilham arasnda fark vardr. lham, geçici ve arzî-

dir, gider ve bakas gelir. Ledünni bilgi ise sürekli sabittir ve gitmez.

Onun bir ksm, ahlâk ve yaratln aslnda bulunur. Buna örnek olarak,

hayvanlarn ve küçük çocuklarn baz yarar ve zararlar bilmelerini vere-

biliriz. Böyle bir ey ilham deil, zorunlu bilgidir. ‘Rabbin karncaya

vahyetmitir’4
*7 ayetinde Allah, kendisini üzerinde yaratt yaratlnn

aslndaki ilham kasteder. lham, kula daha önce bilmedii eylerin il-

ham edilmesidir. Ledünni bilgi ise, yaratln aslnda bulunmayan vc

amellerin meydana getirdii bilgidir. Allah, baz kullarna salih amel i-

lemeyi nasip eder. Kul salih ameli ilediinde, Allah bu amelden kulun
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daha önce bilmedii bir bilgiyi kendi katndan (ledün) onun adna

meydana getirir.

Ledünni bilginin belirli bir maddede olmas gerekmez. lham ise

her zaman maddelerde olmaldr. Ledünni bilgi mutlaka isabet eder. l-

ham ise bazen doru, bazen yanl olabilir. Doru olan ksm, ilham bil-

gisi diye isimiendirilirkcn yanl olan ise, ilham bilgisi olarak deil, sa-

dece ilham diye isimlendirilir.

c

Allah, hakla söyler ve doru yola ulatrr.’

ELL SEKZNC BÖLÜM
Çkarmda Bulunan lham Ehlinin Srlarnn Bilinmesi.

Kalbe Yaylan lâhi lmin Bilinmesi. Onun Düünce ve
Türlerinin Bilinmesi.

ilham ile sana bir bilgi verirse

Onu aratr, onunla mutlu olursun

Anlamlar farkl olan bir ar gibi

Yapt evlerinde güçlü olan.

0 temiz bir eyi ilka eder

Sen ise onun durumuna sürekli tanksn

Aaçlarda, kokuda ve direklerde.

Onun fiilinin korunakl bir kökü vardr.

Yükselmek için hiçbir yol seni aciz brakamaz

Sen, efendi, örnek alnan ve uyulansm.

Zorla ve dileyerek kast endendir

Menzillerinde de yöneliler sana aittir

Aratr ve tek bir bilgi olarak yönel

Senin gibi: Sen biricik yaratlmsn.
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(Akl ve Nakil Bakmndan Allah’ Bilmek)

Allah kendisinden bir ruh ile seni desteklesin, bilmelisin ki: Allah

bize ulûhiyetindeki birliini bilmeyi emretmitir. Nefisler, fikirleriyle

aratrm ve aklî kantlarla Haklan varlna -hatta Hakkn varl aldn

zorunlu kantyla bilinir- kant getirmi iken, bu emri de duymulardr.

Ardndan, kendilerini yaratan bu varln (mevcud) birliine kant ge-

tirmilerdir. Buna göre, varl kendisinden dolay zorunlu olann bir-

den baka olmas imkanszdr. Sonra kendisinden dolay varl zorun-

lu’nun sahip olmas gerekli nispetler hakknda kant getirmilerdir. Söz

konusu nispeder, meydana gelen mümkünlerin kendileriyle ortaya çk-

t eylerdir. Sonra, peygamberliin imkanna’ delil bulmulardr. Pey-

gamber gelmi ve Allah’n bize gelen peygamberi olduunu dorulayan

kantlar ortaya koymutur. Böylece onun Allah’n peygamberi olduu-

nu aklî kantlar ile örendik ve bu konuda kuku duymadk. Aklî kant,

peygamberin Allah’a nispet ettii eylerde doru söylediini de ortaya

koyduu gibi Allah’tan bildirdii eylerde akim imkansz gördüü ve

reddettii bir takm eyleri bildirdiini de görmütür. Bu gibi durumlar

karsnda akl çekingen kalm, kendi bilgisini eletirmi, kendisine nis-

pet ettii ilerde bu ilahi bildirim onun kantna zarar vermitir, haber

vereni ise, yalanlayamatr.

âri’nin akl sahibine söyledii eylerden biri de, ‘Rabbini bil’ em-

ridir. Akll kii, kendisine dayanlan asl olan rabbini bilmezse, pey-

gamberi tasdik edemez. Dolaysyla peygamberin kendisiyle rabbini

bilmesini istedii bilgi, kantn ona verdii bilgiden baka bir bilgi ol-

maldr. Peygamberin ondan istedii bilgi, Allah’ bilmede Allah’tan el-

de etmeye çalt bilgidir. Söz konusu bilgi vastasyla Allah’n kendi-

sine nispet ettii ve kendisini onlar ile niteledii bu durumlar basiret

üzere kabul edebilir. Akl ise, kendi kantyla söz konusu durumlar im-

kansz görmütü. Böylecc peygamberi onaylamak sayesinde aldn ar-

dnda ve düüncesinin verdii hükmün ötesinde baka bir ey olduunu

anlar. Bu ey, Allah’ bilmede aklî kantlarn veremedii, bilakis genel

olarak imkansz gördüü eyleri verir.

insan, akln gücünün ötesinde bulunduunu bildii bu kuvvet sa-

yesinde rabbini bilirse, acaba akün imkansz gördüü bu konuda onun

verecei bir hüküm var mdr, yok mudur? Onun imkansz olduuna
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dair kendisinde bir hüküm kalmaz ise, bu durumda bilgisinde hatann

meydana geldii yönü incelemesi gerekir. Allah hakknda bu hükmün

imkanszlna delil sayd eyin gerçekte delil olmadn da örenme-

si gerekir.

Akln gücünün ardnda bulunan söz konusu ey nedir? Çünkü akl,

bazen yanlrken bazen doruyu bulur. Allah’n kendisine nispet edip

kendisini niteledii ve peygamberlerin ve keif sahibinin aidinin tered-

dütsüzce kabul ettii bir niteliin doruluunu akl kesin olarak örenir

ve tespit eder. Bununla beraber akl, böyle bir nitelii Allah hakknda

düünmenin -kabul yetenei bakmndan deil- düünce gücü bak-

mndan imkansz sayar. O zaman (Allah hakknda o niteliin kabul

edildii) makamn aldn düünce gücünün ardnda olduu bilinir. .

Bizi cn fazla artan durumlardan biri, insann kendi fikir ve teorik

düüncesini taklit etmesidir. (Halbuki) Fikir insann kendisi gibi bir ya-

ratlm ve Allah’n onda yaratt güçlerinden biridir. Allah bu kuvveti

akla hizmetçi yapmtr, akl ise, bu gücün verisinde onu taldit eder.

Hâlbuki onun kendi mertebesini aamadm ve gerçekte hafza,

musavvire, tahayyül gücü gibi bir gücünün bulunmadm bildii gibi

dokunma tatma, koldama, duyma ve görmeden ibaret olan güçlere de

sahip olmadm bilir. Bütün bu eksiklere ramen akl, rabbini bilmede

o giirii caklir eder de kitabnda ve peygamberinin diliyle kendisi hak-

knda bildirdii eylerde rabbini taklit etmez. te bu, âlemde meydana

gelmi en tuhafyanllklardan biridir.

(Rabbini bilmede) Fikir gücünden hareket eden herkes, liç kuku-

suz, bu hatay iler. Allah’n basiretini nurlandrp her eye yaratlm

verdiini bilen kimse ise bu yanlln dndadr. Allah kulaa yaratl-

n vermi, dolaysyla kulak, kendi idrakini aamaz. Akl kulaa (duy-

maya) muhtaç yapmtr. Bu meyanda akl, seslerin bilgisini, harfleri

noktalamay, lafzlar deitirmeyi ve dillerin farklln kulaktan öre-

nebilir. Bu sayede akl, ku sesiyle rüzgârlarn esintisini, kapnn gcrt-

sn, suyun fokurdamasn, insann çln, kuzularn melemesini, kö-

peklerin havlamasn, ineklerin barmasn, develerin böürtüsünü vb.

sesleri ayrt eder. Akl, kulak kendisine ulatrmad sürece, bunlardan

alglayacak herhangi bir güce sahip deildir.
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Ayn ey görme gücü için de geçerlidir. Allah, görülen eyleri ken-

disine ulatrmada akl göze muhtaç etmitir. Dolaysyla, göz bunlar

akla ihsan etmedii sürece, insan yeili, sary, maviyi, beyaz, siyah ve

bunlarn arasndaki tonlar bilemez. Duyuyla bilinen bütün güçlerde

durum böyledir. Hayal de bu duyulara muhtaçtr, dolaysyla hayal, an-

cak bu gücün kendisine verdii eyleri hayal edebilir. Hafza gücü ise,

bu güçlerden meydana gelen eyi hayalde tutmaz ise, onlardan hiçbir

ey hayal gücünde kalmaz. O halde, hayal duyulara ve hafza gücüne

muhtaçtr. Hafza gücü ile hayal arasna giren bir takm durumlar hayal

gücüne iliebilir. Bu durumda hayal, hafza gücüne ilien zayflk nede-

niyle, bir engel bulunduu için pek çok eyi kaçrr. Bu durumda hayal,

hatrlama gücüne muhtaç olmutur. Hatrlama gücü, kendisinden giz-

lenen eyleri ona hatrlatr. O halde, hatrlama gücü bu konuda hafza

gücüne yardmcdr.

Müfekkire gücü ise, hayale geldiinde musavvire gücüne muhtaç-

tr. Bunun nedeni, kendisiyle hayalin zabt ettii eylerden herhangi bir

konuda ya da kendisinde duyulurlara veya zorunlulara dayand kesin

kant hakknda bir delilin formunu oluturmadaki muhtaçlktr. Söz

konusu eyler, yaratlta toplanm eylerdir. Düünce bu delili tasav-

vur ettiinde, akl onu kendisinden alr vc kendisi ile delilli hakknda

hüküm verir. Her gücün kimi engelleri ve kartrmalar vardr ve bu

nedenle karmmalar sabit dorudan ayrtrmaya muhtaçtr.

Ey kardeim! Akln ne kadar muhtaç olduuna baknz! Akl, zik-

rettiklerimizden herhangi birisini bu güçler vastasyla ve onlarda ol-

makszn bilemez. Akl, bu durumlardan birisini bu yollar olmakszn

elde edemez. Allah ona herhangi bir eyi bildirir, böylece onu kabul

etmede kukulu davranr ve düünce onu reddediyor der. Bu akl, Rab-

binin kymetini ne kadar az biliyor! Düüncesini taklit edip Rabbini na-

sl eletiriyor!

Kendisi bakmndan aklda herhangi bir eyin bulunmadn ö-
rendik. Akln elde ettii bilgiler, kabul özelliine sahip olmasndan kay-

naklanr. Akl, bu mesabede olduuna göre, kendi katndan bildirdii

konularda rabbinin bildirdii eyi kabul etmesi kendi düüncesini kabul

etmesinden üstündür. Akl, filerinin hayalini, hayalinin ise duyularn

taklit ettiini örenmitir. Bu taklide ramen akl, bu hafza ve hatrla-
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ma gücü kendisine yardm etmedii sürece, sahip olmad eyleri tut-

ma gücünde deildir.

Kuvvetler yaratllarm ve hakikatlerinin verdii eyi aamaz. Ken-

di zat bakmndan akl da, üzerinde yaratlm olduu zorunlularn d-

nda, bir bilgiye sahip olmadn bilir. Bu bilgilere ramen akl, ona

unu söyleyenin sözünü kabul etmez: ‘Senin ardnda bir güç vardr ki o

güç, sana müfekkire gücünün verdiinin aksini verir. Melekler, peygam-

berler ve veliler gibi Allah ehli o kuvvete ulam, indirilmi kitaplar

onu dile getirmitir. Sen de, bu ilahi haberleri o kuvvetten kabul et.

Çünkü Hakk taklit etmek, daha uygundur. Saylarnn fazla olmasna

ramen peygamberlerin ve velilerin akllarnn onu kabul ettiini, ona

inandn ve onu doruladn gördün. O akllar, kendisini bilmede

Rablerini taklit etmenin kendi düüncelerini taklit etmekten daha üstün

olduunu görmütür. Peki, o gücü inkâr eden ey akll? Niçin onu geti-

renden kendisini kabul etmiyorsun? Özellikle aklilar, öyle der: ‘Bu güç,

Allah’a, peygamberlerine ve kitaplarna inanma mahallindedir.’

Allah’a inananlarn akllar, teorik kantlar ile kendisini (varln)

örendikten sonra, Allah’n kendilerinden O’nu bilmesini istediini gö-

rünce, bu noktada düünce yönünden ulalamayan Allah’a dair baka

bir bilgi olduunu anlamtr. Bunu üzerine riyazetler yapmlar, hal-

vetlere girmiler, mücahedclcr, ilikileri kesmek, yalnz kalmak, mahalli

(idrak) boaltarak ve kalbi fikir kirlerinden -çünkü fikirler, var olanlara

iliir- arndrp Allah ile oturarak o bilgiyi elde etmeye çalmlardr.

Onlar, bu yöntemi peygamber ve resullerden almtr. Ayrca, Haldun

kullarna indiini ve onlara ilgi gösterdiini duymular ve Allah’a giden

yolun Allah yönünden özellikle iman ehli olmak üzere düünce yolun-

dan daha yakn olduunu örenmilerdir. Onlar Allah’n, ‘bana koarak

gelene ben daha hzla giderim’ dediini, müminin kalbinin Allah’n ce-

lal ve büyüklüünü sdrdn duymulardr.

Bunun üzerine akl, bütünüyle Allah’a yönelmi, bu güçlerden al-

m olduu her eyden uzaklamtr. Bu yönelite Allah, nurundan ila-

hi bir bilgiyi ona serpmi, müahede ve tecelli yolundan hiçbir varln

O’nu ne kabul ne ret edebileceini bildirmitir. Bu nedenle Allah ‘ku-

kusuz burada’ -müahede yününden Allah’ bilmeye iaret etmektedir-
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‘kalbi olan kimse için öüt vardr’ buyurur. Bundan baka bir ey de

dememitir.

Kalp, sürekli halden hale girmesi özelliiyle bilinir. Dolaysyla

kalp, tek bir halde sabit kalmaz. lahi tecelliler de böyledir. Tecellileri

kalbiyle müahede etmeyen, onlar inkâr eder. Çünkü akl ve dier güç-

ler snrlandrr. Kalp ise böyle deildir, çünkü ö snrlandrmaz. Kalp,

her anda hzla bakalar. âri’ öyle buyurur: ‘Kalp, Rahman’m lci par-

ma arasndadr, onu diledii gibi bakalatrr.’ O halde kalp, tecellile-

rin bakalamasyla deiir. Akl ise böyle deildir. O halde kalp, akln

ötesindeki güçtür. Hak, bu ayette kalp ile akü kastetmi olsayd, ‘kalbi

olan itimse’ demezdi. Çünkü her insann akl vardr, lâkin her insana bu

ayette kalp diye isimlendirilen ve akln tavrnn ötesinde bulunan bu güç

verilmemitir. Bu nedenle Allah, ‘kalbi olan kimse için’ demitir.

Kalpteki kalptan kalba girme, ilahi suretlerdeld halden hale gir-

menin benzeridir. Dolaysyla Hakk Halttan bilmek, aklla deil, kalp

ile gerçekleir. Sonra akl, (baka bilgileri) fikir gücünden kabul ettii

gibi, bu bilgiyi de kalpten kabul eder. u halde, Allah’ ancak senin

nezdinde bulunan eyin kalptan kalba girmesi sdrabilir. Bunun an-

lam udur: Sen bilgiyi ona balayp, bilginde de herhangi bir durumu

zapt edersin. Allah’a dair olan bilginde akimda tutuun en üstün ey,

O’nun zapt edilemeyeceini, snrlanmayacan, hiçbir eye benzeme-

yeceini ve hiçbir eyin O’na benzemeyeceini örenmendir. u halde

O, zapt edilemez. Çünkü zapt edilenden farkldr. Böylece zapt edile-

meyen (Hak), aklda (bu özelliiyle) tutulmutur. Bunun bir benzeri,

‘idrake ulaamamaktan acizlik, idraktir’ sözüdür. Hakla sadece kalp s-
drabilir.

Bunun anlam, bir eyi kabul edip etmemekle ilgili Allah hakknda

herhangi bir hüküm vermemektir. Çünkü Hakkn zat ve mahiyeti,

âlemde meçhuldür. Allah, Kitap ve Sünnette iki zt hükmü kabul edici

olduunu bildirmitir. Bir yerde tebih, bir yerde ise tenzih yapmtr.

Allah, ‘O’nun benzeri gibi yoktur™ ayetinde tenzih yapm, ‘duyan ve gö-

rendir™ ayetinde ise tebih yapmtr. Böylece tebih düünceleri parça-

lanm, tenzih düünceleri ise dalmtr. Çünkü tenzih yapan kii, ger-

çekte O’nu kendi tenzihiyle snrlam, O’ndan tenzihi çekip almtr.

Hak ise, iki grubun hükmünü dile getirmeyi birletirmededir. Dolay-
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syla Allah, tebihten uzaklaan bir tenzili ile tenzih edilmeyecei gibi

kendisini tenzihten çkaran bir tebih ile de tenzih edilmez. O halde, ne

tenzih et, mudaklktan münezzehlii nedeniyle, ne de snrla! Allah (s-

nrlanmadan) uzaklarsa, bu kez, mutlaklnda snrlanr, Mutlakln-

da snrlanrsa, bu kez de ‘O5

olmaz. Hak, kendisini snrlad celal s-

fatlaryla snrlanan olduu gibi nefsini isimlendirdii yetkinlik isimle-

riyle de mutlak olandr. O, birdir, Halttr, açktr, gizlidir, Omdan baka

ilâh yoktur, O, yüce ve azimdir.

VASIL

(Sidre, Amellerin Kendisine Vard Beinci Mertebedir)

Çkarmda bulunan ilham ehlinin srlarna gelince, bu srlar, SidreA

nünteha'y aamazlar. Çünkü ÂdemouUarnn amelleri oraya varr.

Her iin sonu, balad yerde biter. Bu meseleyi bilmeyen bir arif,

c

Kürsü, iki ayan konulduu yerdir’ derse, ona öyle de: 'Bu, yaratma

ve emir âlemidir. Teklif, Sidre’den bölünmütür ve dört mertebe kat

eder. Sidre, varln beinci mertebesidir. Böylece erî hüküm Ka-

lem’den Levha’ya, oradan Ar’a oradan Kürsü’ye iner.

Buna göre vacip, Kalem’den; mendup, Lcvha’dan; haram, Ar’tan;

mekruh. Kürsümden, mubah ise Sidre’den meydana gelmitir. Mubah,

nefsin paydr. Mutluluk âleminin nefisleri de, Sidre'de sona erer. Bed-

bahtlarn nefisleri ise o aacn Zakkum olan köklerine varr.

Biz bütün bu meseleleri et-Tenezzülâtü'l-Mûsliyye kitabnn Pazar-

tesi Günü bölümünde açkladk.

Hükümlerin bölünüü Sidre’den ortaya çktna göre, bu hüküm-

lerden (vacip, mendup, mekruh, haram, mubah) herhangi birinden

yoksun olmayan ameller yükseldiinde yine kendisinden ortaya çktkla-

r bu yerde sona ermeleri kaçnlmazdr. Çünkü amellerin Sidre’den

meydana geldii bilinmez. Sonra kalem’den ibaret olan Akl’dan farz

amellere dönük bir bak gerçekleir. Akl, amellerde gördüü eye göre

onlara yardm eder. Lcvha’dan ise, mendub amellere bir bak gerçekle-

ir ve gördüü eye göre onlara yardm eder. Ar’tan haramlara dönük
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bir bak gerçekleir. Ar, Rahman’m istiva ettii yerdir ve dolaysyla

onlara ancak rahmet gözüyle bakar ve bu nedenle haram amellerin sa-

hiplerinin son dura, rahmet olur. Kürsüden mekruh amellere dönük

bir bak olur. Kürsü de mekruh amellere kendilerinde gördüü eye

göre bakar. Kürsü Ar’n ihatas altndadr ve Ar daha önce belirttii-

miz gibi Rahman’n istiva ettii yer, Kürsü ise, iki ayan konulduu

yerdir. Bu nedenle mekruh amelleri yapanlara dönük balama ve af,

hzla gerçekleir. Bu meyanda mekruhlar yapmayanlar ödüllendirilir-

ken yapanlar cezalandrlmaz.

(Cehennemde Ebedi Kalma Meselesi)

yilerin kitab, iüiyyîn’dedir (yüce mertebe, cennet). Büyük ve kü-

çük günah ileyen asiler de ona girer. Günahkârlarn kitab ise,

siccîn’dedir (zindan, ate). Orada Sidre’nin kökleri bulunur ki bu kökler

zakkum aacdr. Orada günahkârlarn amelleri, aalarn aasna ula-

r. Rahman, rahmanlk Ar’nda zikrettiimiz bakla kendilerine mer-

hamet ederse onlar için bulunduklar yerde bir nimet yaratr. ‘Böylece

onlar ne ölür ne de diri kalr.'
471’

Onlar, ate kirmen’ içinde sürekli ve ebe-

di kalcdr. Bu durum, uykusunda gördüü mutlulukla sevinen kimse-

nin durumuna benzer. Söz konusu kimse yatanda hasta, yoksul, mo-

ralsiz bile olsa, rüyasnda kendisini güç, mal ve mevki sahibi olarak gö-

rebilir.

Uykusunda gördüü ve keyiflendii rüya nedeniyle uyuyan insana

baktnda ‘nimet içindedir’ dersin ve doru söylemi olursun; hasta,

umutsuz, yoksul ve yaralaryla sert yatanda bulunurken ona baktn-

da ise azap içinde olduunu söylersin. te cehennemlikler de böyledir.

Orada ne ölür ne de diri kalrlar ve hiçbir zaman uykularndan uyan-

mazlar. Allah’n kendisiyle cehennemliklere ve benzerlerine edecei

rahmet budur. Söz gelimi hararetlenmi biri cehennemlik olmakla,

zemherir ile donan biri de scaa atlmakla nimetlenir. Bazen onlarn

azab, azabn gerçekletii vehmiyle snrl kalr. Bütün bunlar,

‘onlardan azap uzaklatrlmaz’ ayetinden sonradr. Bu ise, üahi gazab

geçen rahmetin kendilerine ulamazdan önce kendilerine azap edilmesi

ve günahlar nedeniyle cezalandrlma dönemleridir.

Cennetlikler, bu halde iken cehennemliklerin durumuna muttali

olup onlarn ateteki yerlerini, Allah’n kendilerine orada hazrladklar-
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m ve bulunduklar körü manzaray görünce öyle derler: ‘Onlar azap

çekmektedir.’ Çirkin diye isimlendirilen bu yaratltaki ilahi-mancvi gü-

zellik onlara açlp cehennemliklerin uykularnda bulunduklar hali gö-

rünce ve mizaçlarnn hallerini örenince, cehennemliklerin nimet için-

de olduklarn söylerler.

O halde, diledii her eye kadir olan Allah münezzehtir. Aziz ve

hakim olandan baka halüm yoktur. Böylece, ‘orada ne ölürler ne de diri

kalrlar’ ayetini anladn. Ayrca Hz. Peygamber’in, ‘cehennem ehli ce-

hennemde kalcdr. Onlar orada ne ölür ne de dirilir’ anlamndaki ha-

disini de anlamsndr.

‘Allah, hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

ELL DOKUZUNCU BÖLÜM
Mevcut ve Mukadder Zamann Bilinmesi

Hâsln örenirsen, kukusuz zaman

Gerçektir. O, vehimlerle bilinir

Doa gibi tesirdedir onun gücü,

Zamann ve doann d varl ise yoktur

eyler onunla belirlenir. Onun ise

Kendisinde hükümranl olacak bird varl yoktur

Akl, suretini idrak etmekten acizdir

Bu nedenle öyle der: Dehr mevhumdur

Nezhlik olmasayd, lâh onunla isimlendirmezdi

Varln; kalpte büyüklüü vardr

nsaf edersen, zamann asl ezeldendir

Onun hükmü de ezelidir ve o hükmedilendir
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Tpk boluk gibi. Ucu olmayan bir uzam

Cisim olmayan bir eyde. Kendisinde cisimleme bulunma vehmiyle.

(Hakkn lk Oluu ve Varl, âlemin lk Oluu ve Varl)

Öncelikle bilmelisin ki: Allah, lk’tir (el-Evvel). O’ndan önce hiçbir

eyin ilk saylmas mümkün olmad gibi O’nunla var olan veya var

olmayan herhangi bir eyin ilk olmas da mümkün deildir. Allah ille

oluta tektir. Baka hiçbir ey, kendisi nedeniyle zorunlu varlk deildir.

u halde Allah, Özü gerei genel anlamda âlemlerden müstanidir. Al-

lah öyle buyurur:
‘

Allah âlemlerden müstanidir .’471 Hem aklî hem de

erî delil bunu ifade eder. Âlem’in varl ise, ya kendisi nedeniyle Al-

lah'tandr ya da kendisi olmayan ilave bir durum nedeniyle Allah’tandr.

Çünkü söz konusu durum O’nun kendisi olsayd, ilave olmazd; kendisi

için olsayd, kendiliinde bileik olur ve bu ilave eyin öncelii olurdu.

Hâlbuki Allah ile beraber veya O’ndan önce hiçbir eyin önceliinin

olmadn varsaymtk.

Hakkn kendisi olmadna göre, bu ilave durum, ya bir varlktr

veya deildir'. Varlk olmamas imkanszdr. Çünkü varlk olmayann

var olmamakla nitelenmi bir eyde, âlemde var etme eserinin olmas

mümkün deildir. Dolaysyla o ikisinden biri, yaratma tesirinde die-

rine göre öncelikli deildir. Çünkü her ikisi de, varlk olmamaktr. Var-

lk olmayann eseri de yoktur, çünkü o yokluktur.

Bu ilave durumun varlk olmas da imkanszdr. Çünkü bu durum-

da o, ya kendisi nedeniyle vardr veya var deildir. Onun varlnn
kendisi nedeniyle olmas imkanszdr. Çünkü delil, özü gerei varl
zorunlu iki eyin bulunmasn imkânszlatrr. Geride, sadece âlemin

varlnn bakasndan olmas kalmtr. Âlemin mümkün oluunun an-

lam, varlnn bakasna bal olmasdr.

Âlemin varl herhangi bir nispet nedeniyle Allah’tan olsayd, o

nispet olmadnda âlem var olmazd. Bu nispet, irade veya meyet ve-

ya mümkünün varlnn talep ettii bilgi diye isimlendirilir. Bu du-

rumda Halt, hiç kukusuz, bir eyi ancak o nispet vastasyla yapar. Güç

yetirmenin anlam da budur. Böyle bir ey Allah hakknda imkanszdr.

Çünkü Allah, mutlak anlamda müstanidir. Dolaysyla Allah, buyur-

duu gibi,
*
âlemlerden müstanidir.’
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öyle bir iddia ortaya atlabilir: ‘Nispet ile kastedilen ey, O’nun

zatnn ayndr.’ Bu iddiaya öyle yant veririz: Bir ey, kendisine muh-

taç olmaz, çünkü o, kendisi nedeniyle zengindir. Bu durumda tek bir

ey, zengin olduu yönden yoksun olurdu ki, bütün bu durumlar, o e-

yin kendisinden kaynaklanrd. Dolaysyla böyle bir ey imkanszdr.

(Alemin Allah’tan var olmasn salayan ve Ha içkin kendisi olmayan)

ilave durumu reddetmi olduk. Böylccc âlemin varl mevcut oluu

yönünden kendisi nedeniyle zorunlu varla bal olmu ve mümkünün

hakikati de, varl zorunlu olann var etme etkisinin mahalli olmutur.

, ancak böyle düünülebilir.

Allah’n dilemesi, iradesi, bilgisi ve kudreti O’nun zatdr. Allah,

zatnda bir çokluun bulunmasndan münezzeh ve mütealdir. Bilakis

Allah, mutlak birlik sahibidir. O, birdir, tektir, Allah’tr, es-Samed’dir,

dourmamtr -böylece öncül olmamtr-, dorulmamtr -dolaysyla

netice olmamtr-, O’nun dengi yoktur. Aksi halde, âlemin varl iki

öncülden meydana gelen bir netice olurdu ki söz konusu iki öncül, Hak

ve (kendisine) denk olan ey olurdu. Allah böyle bir eyden münezzeh-

tir! Hz. Peygambere Rabbinin özellii sorulduunda, Allah, kitabnda

kendisini böyle nitelemitir. Bunun üzerine ihlâs suresi (ortak ve ben-

zerden ayrtran) inmi, bakasyla ortaklktan tenzih edilmitir. Allah,

bu nitelik ve özelliklerden münezzehtir. Bu surede ret veya ispat edilen

her ey, baz insanlar tarafndan Allah hakknda ifade edilmi düünce-

lerdir.

Muhtaç olduumuz kimsenin sahip olmas gereken özellikleri açk-

ladktan sonra, bölüme balk yaptmz konuyu izaha balyoruz.

Bilmelisin d: Ezelin Allah’a nispet edilmesi, zamann bize nispeti

gibidir. Ezel nispeti, d varl (ayn) olmayan olumsuz bir nitelemedir.

Dolaysyla bu hakikatten varlk meydana gelmez. Zaman mümküne,

varolmayan, varl sanal bir nispettir. Çünkü varsaylan her ey hak-

knda ne zaman (meta) edatyla soru sorulabilir ve o zaman sormaktr.

Dolaysyla, zamann var olan bir ey deil, sanal bir ey olmas gerekir.

Bu nedenle Hak, ‘
Allah her eyi bilen idi

*72 ve
‘

önceden ve sonradan i Al-

lah’a aittir*
7*

ayetlerinde zaman kendisine nispet etmitir. Hadiste ise,

‘âlemi yaratmadan önce rabbimiz neredeydi’ diye soran birinin sorusu-

nu onaylama vardr. Zaman kendiliinde var ola (vücûdî) bir durum
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olsayd, HakJkn snrlanmadan tenzihi geçerli olmazd. Çünkü zaman,

onu snrlard. Böylece bu kalplarn altnda var olan bir durumun bu-

lunmadn örendik.

(Zaman: Anlam ve Gösterdii ey)

Sonra öyle deriz; Zaman lafznn anlam ve gösterdii ey hakkn-

da insanlar görü ayrlna dümütür. Bu balamda filozoflar zaman

farkl bir takm durumlar karlnda kullanm, büyüle ksm da zama-

n ‘feleklerin hareketlerinin kat ettii mevhum bir süre’ diye düünmü-
tür. Kelamclar ise, zaman baka bir eyin karlnda kullanmtr.

Söz konusu durum, hakknda ‘ne zaman’ diye sorulan bir eyin baka

bir eye bititirilmesidir. Araplar, zaman kelimesini kullanr ve (onunla)

gece ve gündüzü kastederler. Bu konuda ele almak istediimiz husus

budur.

Gece ve gündüz, günü aynr. Buna göre günein doumundan ba-

tmma kadar olan süre gündüz, günein batmmdan doumuna kadar

olan süre ise, gece diye isimlendirilir. Ayrtrlan bu varlk ise, gün diye

isimlendirilir. Günü de büyük hareketin varl ortaya çkarmtr. D
varlkta ise, sadece hareketlinin varl vardr ve o zamanla ayn deildir.

Bunun neticesi ise, zamann gerçeklii olmayan mevhum bir durum

olmasna döner.

Bu drum sabit oiunca-açklga kavuunca unu deriz: Takdir

edilmi akdedilir gün, var olan zaman denilen eydir. Haftalar, aylar, se-

neler ve asrlar onun vastasyla ortaya çkar. Bu zaman, günler diye

isimlendirilir ve gece ve gündüzün böldüü bu en küçük gün birimiyle

ölçülür. Buna göre takdir edilmi zaman, dier büyük günlerin kendisi

ile hesapland bu en küçült güne ilave edilmi eydir. Böylece, ‘miktar

sizin saydklarnzdan bin sene olan bir günde'*
74 baka bir ayette ise,

‘
mik-

tar elli bin sene olan bir günde’47* denilir.

Hz. Peygamber, DeccaTin günleri hakknda öyle buyurmutur:

‘Onun bir günü, bir sene, bir günü bir ay, bir günü bir hafta, dier

günlen ise, sizin günleriniz gibidir.’ Böyle olmasnn nedeni, belann

gücüdür. Hz. Aie’nin aktard hadis görünürdeki sorunu tamamyla

ortadan kaldrr. Hz. Aie, Hz. Peygambcr’e, ‘böyle bir günde namaz

nasl klnabilir?’ diye sorunca, Hz, Peygamber öyle cevap vermi:
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‘Namaz için gün hesaplanr.’ Feleklerin hareketlerinde i böyle kalma-

sayd, bu ilim ehlinin suretini yapt saaderle onu hesaplamak müm-

kün olmazd. O saaderle, güne ortaya çkmad için bulutlu günlerde

vakideri örenirler.

Deccal’in ilk çkt dönemde, bulutlar çoalr ve ard arda gelir.

Böylece gündüz ve gece eit hale gelir. Bu durum, âhir zamanda ger-

çekleen garip ilerden biridir. B11 youn bulut, bizim ile olduklar hal

üzere gök ve (feleklerin) harekederi arasna girer. Harekeder, astrono-

miyi ve yldzlarn yörüngelerini bilenler tarafndan yaplm pratik

araçlarla hesaplanr, Onlar, bu araçlarla geceyi ve gündüzü ve namazla-

rn saadetini kukusuz-kusursuz bir ekilde hesaplarlar-

Bir sene gibi olan bu glin, tek bir gün gibi olsayd, namazlar he-

saplamamz gerekmezdi. Çünkü bu durumda günein batmasn bekle-

riz. Güne, tepe noktadan batmaya yönelmezden önce farz olan öle

namazn klmayz. Güne tepe noktada durmaya devam etse ve bu süre

yirmi bin sene sürseydi, Allah bize baka bir ey teklif etmezdi. âri3

ibadeti takdire balaynca, feleklerin harekederinin bulunduklar hal

üzere bozulmadan kaldn örendik.

Röylece zamann mahiyetini ve varln ve takdirin ona nispetinin

anlamm sana açklam olduk. Buna göre, günler çoktur, bir ksm bü-

yük ve bir ksm da küçüktür. Onlarn en küçüü, /erci zamandr. ‘Allah

her gün bir itedir’ bu zamanda gerçekleir. Böylece ferd zaman, (ayet

tarafndan) gün diye isimlendirilmitir. Çünkü en onda gerçekleir. Bu

durumda o, zamanlarn en küçüü ve en dakîkidir. En büyüünün ise,

nihai anlamda bir tanm yoktur. Bu ikisinin arasnda orta günler vardr.

Bu orta zamanlarn ilki, örfte bilinen gündür. Onu saader ayrr. Saatie-

ri dereceler, dereceleri dakikalar ayrr. Baz insanlara göre, böylece son-

suza kadar gider. Çünkü onlar (bölünmenin sonsuza kadar gittiini ka-

bul edenler), dakikalar ikincil bölümlere ayrr. Onlara saynn hükmü

eklendiinde, onlarn hükmü de say gibi olur. Say sonsuzdur, o halde

zamann ayrntlandrlmas da sonsuzdur.

Baz insanlar ise, sonluluu benimsemi ve zaman, saylan olarak

görmütür. Onlar, zamann mevcut bir varl olduunu kabul edenler

dir. Varla gelen her ey, hiç kukusuz sonludur. Bu konuda farkl gö-

rü ileri sürenler ise öyle der: ‘Saylan, saylan olmas bakmndan var-
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la girmemi, dolaysyla sonluluk ile nitelenmemitir. Çünkü say son-

luluk ile nitelenmez.’ Böylece, cevher-i ferdi inkâr eden ve cismin aklda

sonsuza dek bölündüünü kabul edenler böyle düünür. Bu konu, akl-

clar arasnda görü ayrl bulunan bir meseledir ve bu görü ayrl,

kar tarafn görüünü anlamamak ve lafzlarn anlamn aratrmamak-

tan kaynaklanr.

Sahih bir hadiste, Allah'n isimlerinden birinin ed-Dehr olduu

bildirilmitir. Dehr’in anlam malumdur. Allah izin verirse, onu bu ki-

tapta zikredeceiz.

:

Allah, hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

Yirmi altnc ksm sona ermitir, onu yirmi yedinci ksm takip

edecektir.





FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN
YRMÎYEDNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

ALTMIINCI BÖLÜM
Unsurlarn Bilinmesi; Ulvi Âlemin Süfli âlem
Üzerindeki Otoritesi. Bu nsan Âlemi, Felein

Dönülerinden Hangisinde Var Olmutur. Bize Ait

Ruhanilik Hangisidir?

Ana unsurlar dört tanedir

Onlar felekler âleminin kzlardr

Onlardan doduk; böylece varlmz
Unsurlar ve melekler âleminde gerçekleti

lah, gdamz baaklar yapt

Ortaklk olmakszn, baan hükmünden.

Böylece ücretimiz de baaklarla katmerleti

ftira olmayann sözüyle, yedi kat olarak.

Zamanmz ise binlerden yedidir (yedi bin)

Iklarn ve karanlklarn dürülmesiyle.

Akimla meseleye bak: Yedi içinde yedi

Yediden; meleklerden deillerdir
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Fikrinle ise onlarn uyumuna bak

Keskin ve sert klçla vur.

(Dört Hahi Hakikat ve Dört ilmin mertebeleri)

air, ‘melekler (emlâk’) kelimesiyle melekleri, kincisiyle ise hü-

kümdarlar kastetmitir. Onlarn amade olduklarn söyler. Amade olan

ise, hükümdar adm hak edemez. Zikredilenler, dönen yedi eydir. On-

lar, haftann günlerinden ibaret olan mevcut yedi felekteki yedi gündür.

Onlar, göklerin üzerindeki harekete aittir. Bu hareket, uzak felek nede-

niyle günün hareketidir.

Bilmelisin ki: Varolanlardan her bir ey, ilahi hakikatlere dayanma-

ldr. Buna göre her bilgi, ilahi bilgide içkindir ve bütün ilimler ondan

meydana gelir. Bu ilimler ise, dört mertebeyle snrldr. Her mertebe

de, âlimlere göre, snrl bilinen türlere ayrlr, Bunlar mantk ilmi, ma-

tematik ilmi, doa ilmi ve ilahi ilimdir (metafizik).

Âlem, ilahi hakikatlerden dört nispet talep eder. Bunlar hayat, ilim,

irade ve kudrettir. Varl Zorunlu için bu dört nispet sabit olunca,

onun tereddütsüz bir ekilde âlemin var edeni olduu geçerlidir. Buna

göre hayat ve ilim, nispederdeki iki asildir; irade ve kudret ise, onlarn

aasnda bulunur. Asl, hayattr. Çünkü o, ilmin varlndaki arttr.

lmin ilgi alan ise, geneldir. Çünkü ilim, Varl Zorunlüya ilitii gibi

mümküne ve imkansza da iliir. rade ise, onun altnda bulunur. Çün-

kü irade, varlk ve yokluktan biriyle kendisini tercih etmek üzere, sadece

mümküne iliebilir. Buna göre iradeyi adeta hayat talep eder. Dolaysy-

la irade, hayatn edilgnidir (sonuç). O, kudretten daha geneldir. Kud-

ret, ise daha özeldir. Kudret, mümkünün yok edilmesine (yoklukta b-

raklmasna) deil, var edilmesine iliir. Bu yönüyle kudret, ilmin edil-

gini gibidir. Çünkü ilim karsnda kudret, hayat karsndaki ilim gibi-

dir.

Mertebeler, etkinin edilginden ayrmas eklinde, bu ilahi nispet-

lerde ayrnca, âlem bu surette etkin ve edilgu olarak ortaya çkmtr.
Alem, Allah’a nispetle, bütün açsndan edilgin ve yaratlm; kendisine

göre ise, etken ve edilgindr. Allah, lle Akl’ hayat nispetinden, nefisi

ise, bilgi nispetinden var etmitir. Böylece, hayat bilginin varlnda art

olduu gibi, akl da nefsin varlnda art olmutur. Akl ve nefsten
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meydana gelen ey, hebâ ve tümel cisim olmutur. te bu dört ey.

alenideki suretlerin ortaya çkmasnn asldr.

(Tabiat Mertebesi ve Dört Hakikat)

Ncfs ve Hcbâ arasnda doa mertebesi vardr. Doa dört hakikate

dayanr: Bunlarn iki tanesi etken, iki tanesi ise cdilgindir. Hepsi de,

kendisinden meydana çktklar eye göre, edilginlik mertebesindedir.

Böylece scaklk soukluk, kuruluk ve yalk olumutur. Kuruluk scak-

ln, yalk ise soukluun edilginidir. Bu balamda scaklk akldan,

akl ise, hayattan meydana gelmitir. Bu nedenle hayatn unsurdan

olumu cisimlerdeki mührü scaklktr. Soukluk, neftten, neft ise bil-

giden meydana gelmitir. Bu nedenle bilgi, (gönülde) karar klmca,

inancn serinlii ve kar diye nitelenmitir. Hz. Peygamberin gönlünde

parmaklarn serinliini bulup öncekilerin ve sonrakilerin bilgisini ö-
rendiini belirttii hadis buraya dayanr.

Kuruluk ve yalk, scaklk ve soukluun edilgini olunca, irade ku-

ruluu istemitir. Çünkü kuruluk, iradenin mertebesindedir. Kudret de,

kendi mertebesinde bulunan yal istemitir. Kudret, özellikle var et-

meyle ilgili olduu için, ona en uygun ey hayat olmutur. O ise, cisim-

lerdeki scaklk ve yalktr. Böylece suret ve ekiller, hebada tümel ci-

sim’de ortaya çkm, gök ve yer birbirinden ayrmadan dürülmü iken

zuhur etmitir.

Allah bu dürülmü eyi parçalamaya yönelmi, varlklarn birbi-

rinden ayrt etmek istemitir. Onlarn varlndaki asl, su idi. Bu ne-

denle Allah öyle buyurur: ‘Her eyi sudan canl yaptk.™76 Her ey canl

olduu için tebih etmek özelliiyle nitelenmitir. Allah, öncelikle, bu

dört doaya özel bir ekil vermitir. Scakl kurulua katm, yaln-

akledilir ate olmutur. Onun hükmü, uzak felek ve tümel cisimden iba-

ret olan Ar’n cismi içindeki üç mekânda ortaya çkmtr: Birinci me-

kâna koç, ikinci mekâna -ki o kendisinde takdir edilmi mekânlarn be-

incisidir- aslan, üçüncü mekâna ise -ki o, Ar’ta takdir edilmi mekân-

larn dokuzmcusudur- yay adn vermitir.

Sonra, soukluu kurulua katm, bu ikisinin otoritesini bu felek-

teki üç mekânda ortaya çkarmtr ki o da, yaln-akledlr topraktr. Bi-

rinci mekân boa, kincisini baak, üçüncüsünü ise olak diye isimlen-
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dirmitir. Sonra, scakl yala eklemi yaln-akledilir hava meydana

gelmitir. Onn hükmünü ise, uzak felein üç mekânnda izhar etmi-

tir. Birinci mekân ikizler, kincisini terazi
,
üçüncüsünü ise, kava diye

isimlendirmitir. Sonra, soukluu yala eklemi, yaln-akledilir su

olmu; onun hükmünü, uzak felein üç mekânnda ortaya çkarm, bi-

rinci meb'n yengeç
, ilcinc mekân akrep, üçüncü mekân ise, balk diye

isimlendir nitir.

Burçlar feleinin varsaymsal olarak on ikiye bölünmesi böyledir.

Bu bölünmeyi ise, yirmi sekiz gezegen belirler. Bu, izzetli ve her eyi

bilenin takdiridir. Allah, onlarn yaratl ve tertibini salamca yapp

döndürdüünde, varlk dürülmü olarak ortaya çkm, Allah ise, onu

parçalamak istemi, böylece gök ve yeri birbirinden ayrtrmtr. Nite-

kim Allah öyle buyurur; ‘Onlar dürülmütü, biz onlar ayrtrdk

.

H77 Ya-

ni, birini dierinden ayrt ettik. Böylece gök, yüksek duman olarak

meydana geldi. Ardndan gök ve yer-yer ve gök arasnda iki bileik un-

sur meydana gelmitir. Birinci unsur, yeri takp eden bileik sudur.

Çünkü o, souk-yatr ve dolaysyla onun yükselme gücü yoktur. Böy-

lece yeryüzü üzerinde onu tutarak kalmtr. Dier unsur ise, atetir. O
da, göü takip eden esir küresidir. Çünkü o, scak-kurudur ve yere inme

doas kalmam, dolaysyla scakl nedeniyle göe yakn kalmtr.

Onu burada kuruluk tutar.

Ate ve su arasmda atein scaklndan, suyun yalndan hava

unsuru meydana gelmitir. Dolaysyla hava, atee katlamaz, çünkü

yaln arl onu ate gibi olmaktan engeller. Yalk, su olacak ekil-

de onu aaya indirmek istediinde, scaklk inmesini engeller. Bu ikisi,

karlkl olarak birbirini engelleyince hava ancak su ve ate arasmda ka-

labilmitir. Çünkü onlar, birbirlerini eit ölçüde çeker. te bu, hava di-

ye isimlendirilen eydir. Böylece unsurlarn mertebeleri, mahiyederi,

nereden ortaya çktklar ve doann asl sana açklanm oldu.

(Halife’nin Baak Devresinde Ortaya Çkmas)

Felekler dönüp unsurlar kendilerine bu manevi birlemede aktarl-

m eylerden tadklar eyi brakrlar. Doan eyler, her unsurdan o

unsurun hakikatinin gerektii tarzda ortaya çkar. Böylece âlemin anala-

r zuhur etmi, yatay ve geriye doru hareket ortaya çkmtr. Hüküm
baaa ulanca, insann yaratl aziz ve her eyi bilenin takdiriyle orta-
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ya çkmtr. Allah, insan cismi bakmndan düzgün bir yaratk olarak

ina etmi ve ona dorusal hareketi vermitir. Allah bu devir için unsur

âleminde yedi bin sene yönetim süresi yaratmtr.

Baak devrinden hüküm terazi devrine geçer ki, bu, kyamet vakti*

dir. Allah o günde kyamet günü için adalet terazilerini ortaya koyar ve

bu nedenle hiç kimseye hakszlk yaplmaz. Allah’n kendisine yerletir-

dii adalet ile dünyada hüküm ona ait olmaynca, Allah terazileri ortaya

koymu, insanlarn sadece pek az onlar kullanmtr. Bunlar, özellikle

peygamberler ve velilerden korunmu olanlardr. Kyamet günü, terazi

otorite mahalli olduu için, hiç kimseye hakszlk yaplmayacaktr. Allah

öyle buyurur:
‘

Adalet terazilerini o gün ortaya koyarz, hiç kimseye

hakszlk yaplmaz. Bir hardal tanesi (kadar) bile olsa
’ -yani hardal tanesi

büyüklüünde bir amel bile olsa-
‘onu getir iriz-ortaya çkarrz. Biz hesa-

ba çekenler olarak yeteriz

Baak burcuna ait say yedidir. Yedi, yetmi ve yedi yüz gibi sada-

kalarda ücretlerin katlar ve örneklemelerde kullanlan saylar ona ait

olmutur. Allah öyle buyurur: ‘Mallarm Allah yolunda irfak edenlerin

örnei, yedi baak bitiren bir tohuma benzer. Her baakta yüz tohum var-

diri**
79 Bu saya, yedi bine, yetmi bine, yedi yüz bine ve sonsuza kadar

gider, fakat hep yedi hesabyla gider. Atlas feleinde belirlenmi yerler

on ikidir. Çünkü say isimleri, on iki isme varr. Bu say, birden ona,

ondan yüze -ki o on birdir-, oradan bine -ki o da on ikidir- ular. On-

dan sonra baka bir mertebe yoktur. Böylece onda bileim, özellikle bu

isimlerle sonsuza kadar giden katlarla olur.

nsanlar cennete ve cehenneme girer. Bu vakit, ikizlerin derecesin-

den on birinci derecededir. Her grup kendi yerine yerleir. Ateten e-

faat veya inayetle çkacak kimse kalmaz. Ölüm, cennet ve cehennem

arasnda katledilir. Cennet ehlindeki hüküm, Allah’n yakn felein ha-

reketlerine yerletirdii ilahi emrin gereine göre gerçekleir ve cennet-

te tekvin (oluturma, yaratma) onunla gerçekleir. Bu yaratma, ahiret

diyarnn yaratlnn gerektirdii ekildedir. Çünkü hüküm, her zaman

kabiiiyeüerdedir. Bu balamda hakikat tektir, onun eserleri ise kabili-

yetlere göre deiir. Bunun gayesi, hiçbir yaratn orta olmadan tek

bir eylem ve ile bamsz olmamasdr. Böylece herhangi bir kimsenin

ortakl olmadan gerçekleen Allah’n fiili, bu özellik sayesinde yara-
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tlmn fiilinden ayrr. O halde, yaratlm her zaman muhtaçlk ve

acizlik mahallinde bulunur. Allah ise, zengin ve güçiüdür.

Cehennem ehlinde hüküm ise, Allah'n uzak felein hareketlerine
i'

ve sabit gezegenlere ve ldan sönmü yedi kürenin yüzüüne tevdi et-

tii ilahi emrin gereine göre gerçekleir. Onlar, klar olmayan bir ta-

km yldzlardr. O halde, cehennemdeki hüküm, cennetteki hükümden

farkldr. Cehennemin hükmü, dünyann hükmüne benzer: Saf azap

olmad gibi saf nimet de deildir. Bu nedenle Allah,
c

orada ne ölür ne

de diri kalrlarmo buyurur. Yani, iki yönden birine geçmez. Nitekim Hz.

Peygamber öyle buyurur: ‘Cehennem elli celcncm çillidir. Oia c
ölür ne diri kalr.’

Bir önceki bölümde, nimet ve azabn nasl olduunu ifade etmitik.

Bunun sebebi, Allah’n feleklere tevdi ettii ilahi emrin kalmas ve bu

emirden meydana gelen bakalamadr. Söz konusu bakalama, felekle-

rin suretlerinin deimesi ve yldzlarn da sönmesi ve dökülmesiyle

bakalatklar ölçüde olur. Böylece onlarn hükümleri, artma ve eksil-

meye göre, deiir. Çünkü bakalama, zatlarda deil, suretlerde ger-

çekleir.

Bilmelisin ki: Allah, el-Melîk (hükümdar) diye isimlendirildiine

göre, âlemi bir ülke gibi düzenlemitir: Bu balamda kendisine kulla-

rndan seçkinler belirlemitir. Onlar kendilerinden geçen ve zikrederek

Hale ile oturan meleklerdir.
‘
Onlar Allah’a kulluk etmekten geri durmaz-

lar. Gece gündüz tebih eder, iftira etmezler
m

Kerrûbiyyun meleklerinden bir terifatç seçmi, ona yaratklarna

dair bilgisini vermitir. Bu bilgi, icmal içinde mufassal (özette

aynntlantrilmi) bilgidir. Allah’n bilgisi, onun için bir tccelligâh idi.

Allah bu melei Nun diye isimlendirmitir. Bu melek, sürekli Hakkn

ilmi mertebesinde durur vc o, ilahi divann bakamdir. Hale, bilen olma-

s yönünden ondan perdelenmez.

Allah melekleri arasndan ilkinden daha aa mertebedeki bir me-

lei belirlemi, onu kalem diye isimlendirmi, onun mertebesini Nun’un

altna yerletirmi ve onu kâtip yapmtr. Ardndan ona yaratklarna

dair bilgisinden dilediklerini Nun sayesinde öretmitir. Bu öretim,

icmali bilgidendi. cmal bilgisinin içerdii bilgilerden biri de, tafsil il-

midir ki bu anlamda tafsil ilmi, icmal bilgisinin' bir yönüdür. Çünkü
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bilgilerin mertebeleri vardr ve onlardan biri de, tafsil mertebesidir. O
halde, ilahi kalemde mücmel bilgi mertebelerinden sadece genel anlam-

da tafsil ilmi ve mufassal baz ilimler vardr.

Allah bu melei divannn kâtibi yapm, ona el-Kâdir isminden te-

celli etmitir, Bu ilahi tecelliden o melee yardm etmi, onun bakm
tedvin ve yaz âlemi yönüne çevirmitir. Allah, onun için bir Levha ya-

ratm ve kyamet gününe kadar yaratklarnda uygulayaca her eyi bu

Levha’ya yazmasn emretmi, bu melei kendi karsnda öretmen

karsndaki örenci konumuna indirmitir. Burada bu melee ilahi ira-

de yönelmi, onun için mufassal bilgilerden bu kadarn belirlemitir.

Bu melek için Haktan vastasz iki tecelli vardr. Nun’un ise, daha

üstün bir makamda tek tecellisi vardr. Çünkü tecellilerin art veya

çokluu, üstünlüü göstermez. Üstünlük, en genel makama sahip ola-

nndr.

Allah Nun’a, icmal ilimlerinden üç yüz altm ilimle Kalem’e yar-

dm etmesini emretmitir. Her ilmin altnda da bir takm tafsiller vard.

Fakat bunlar, snrl ve belirlidir, ona baka ilimleri vermemitir. Bu
ilimlerden her biri, tafsil ilimlerinden üç yüz altm ilmi içerir. Üç yüz

altm katyla çarpldnda ise, çkan say kyamet gününe kadar Al-

lah’n yaratklar hakkndaki bilgisinin miktardr. Levha’da bu kalemin

yazd ilimler bu kadardr. Onun ilmi artmaz ve eksilmez. Bu ilahi ha-

kikat nedeniyle AJah, uzak felei üç yüz altm derece yapmtr. Her

derece, dakikalarn ikinci ve üçüncül bölümlemelerinin ayrntlarn

özetler. Allah bu Kalem’i kâtip diye isimlendirmitir.

(Yönetici Melekler: Yaratl âleminin On ki Valisi)

Allah, yaratl âlemi için on iki vali görevlendirmitir. Onlarn yeri,

bize en uzak felekteki burçlardayd. Böylece uzak felei, on iki ksma
bölmü, her ksma bu valilerin yerleimi için bir burç koymutur. Bu
burçlar, ehrin surlarnn burçlarna benzer. Allah, valileri oraya yerle-

tirmi, onlar da bu burçlarda konaklamtr. Her vali, kendi burcunda

bir tahta oturur. Allah, onlar ile korunmu Levha arasndaki perdeyi

kaldrmtr, böylece Levha’da kendi isim ve mertebelerini vc Allah’n

kyamet gününe kadar yaratl âleminde onlar vastasyla uygulayaca

eyleri okumulardr. Bunlarn hepsi, nefislerinde ekillendii gibi onlar



394 Fütûhât- Mekkiyye 2

da deimez ve bakalamaz bir ekilde bu bilgiyi örenmitir. Allah bu

valilerden her biri için emirlerini vekillerine (nüvvab) ulatran iki gö-

revli (hacib) belirlemitir. Her iki görevli arasnda ise, onlardan birinin

kendisine söylediini dierine ulatran bir elçi (sefir) yaratmtr.

Allah, bu valilerin hizmetçileri yapt bu kimseler adna ikinci fe-

lekte, içinde oturduklar menziller belirlemi, onlar o menzillere yerle-

tirmitir. Bu menziller, Allah’n kitabnda,
cAy için menziller takdir et-

tik
5482 diye isimlendirdii menziller yirmi sekiz menzildir. Baka bir ifa-

deyle ay, seyrinde her gece sonuncuya varncaya kadar, bir menzilde

konaklar, sonra yeni bir dönüe balar. 'Örenmeniz için.’ Yani, ayn ve

günein menzillerde hareket etmesiyle ‘senelerin saysn ve hesabn ö-
renmeniz için.’ Allah, her eyi bizim için ayrntlandrmtr. Sonra bu

menzillere bu melekleri yerletirmitir. Onlar, uzak felekteki o valilerin

terifatçlardr.

(Yedi Göklerde On ki Valinin Nakibleri)

Allah, bu valilere kendileri için yedi gölderde vekiller ve naipler

edinmelerini emretmitir. Her gökte bir vekil vardr. Vekil, bu valilerin

kendisine aktard ve emrettii ekilde, unsur âleminin maslahatlaru

gözeten terifatçya benzer. Bu durum, ‘her göe emrini vahyetmitir
*48a

ayetinde belirtilir. Allah, bu yldzlarn cisimlerini aydnlk cisimler

yapm, onlara ruhlarn üflemi ve yedi göe yerletirmitir. Her gökte

onlardan biri bulunur. Onlara öyle der: ‘Sizi, bu on iki valinin yannda

bulunanlar, yirmi sekiz tane ola terifatçlar vastasyla ortaya çkar-

manz için yarattm. Nitekim bu valiler de, korunmu Levha’da bulu-

nan eyleri alr.’

Allah, bu yedi nakipten her biri için içinde yüzdüü bir felek ya-

ratmtr. Nakip için felek, süvari için at gibidir. Böylece bu terifatçla-

rn, kendilerinde yüzdükleri felekleri vardr. Çiinkü onlar âlemdeki

olaylarda tasarruf sahibidir ve onu bilirler. Onlarn, says bini geçen

yardmc ve hizmetçileri vardr. Allah onlara, felekler diye isimlendirdii

binekler vermitir. Onlar, ayn zamanda bu feleklerde yüzer. Felekler

onlar sayesinde memleket üzerinde döner. Her gün mutlaka bir defa

yüzerler. Göklerin ve yerin mülkünden hiçbir eyi kaçrmazlar. Böylece

valiler de döner. Hizmetçiler, nakipler, yardmclar, hepsi bu valilerin

hizmetindedir ve hepsi bize amade klnmtr. Çünkü âlemin varlk sc-



Yirmi Yedinci Ksm 395

bebi bizi/.. Allah öyle buyurur; ‘Göklerde ve yerlerdeki her eyi size ama-

de hld.HM Tevrat’ta ise, öyle buyurmutur: ‘Ey Ademolu! eyleri se-

nin için, seni kendim için yarattm.’

Hükümdarn böyle olmas gerekir: Her gün, yönettiklerinin halini

gözetmelidir. Allah öyle buyurur: ‘O, her gün hir itedir.™* Çünkü Al-

lah, gökte ve yerdeki her eyin hal veya söz diliyle kendisinden istedii-

dir. Âlemi korumak O’na zor gelmez. O, yüce ve büyüktür. Binaena-

leyh el-Melîk, sadece mülküyle ilgilenir. Allah öyle buyurur:
cEmri gök-

ten yere yönlendirir
HSA

‘Emri tedbir eder, ayetleri tafsil eder.™
7

Mülkün varl olmasayd, el-Melîk (hükümdar), hükümdar diye

isimlendirilmezdi. O halde O’nun mülkünü korumas, kendisi adna el-

Melîk ismini korumak demektir. ‘Allah âlemlerden müstanidirHBg buyur-

sa bile, burada cl-Mclk ismi yer almamtr. Çünkü tamlama isimleri,

ancak tamlama olduklar ey ile varolabüir (görelilik) . Buna göre, teba-

asnn hallerini gözetmeyen, onlarda adaleti uygulamayan, kendilerine

yaraan iyilikle onlara davranamayan her sultan, gerçekte kendisini az-

letmitir.

Fakihler öyle der: ‘Hükümdar fask ise veya zulüm yaptnda, di-

nen hükümdarln kaybetmitir.’ Fakat bize göre, özellikle fasile oldu-

u konuda azledilmitir. Çünkü o, hüküm vermesi farz olan .eyle hü-

küm vermemitir. Allah’n peygamberi, hakszlk yapmalarna ramen

onlar vali diye korumutur. Hz. Peygamber biz ve onlar için öyle de-

mitir: ‘Adil olurlarsa, bu durum, sizin ve onlarn lehinedir. Zalim olur-

larsa bu, sizin lehinize onlarm aleyhinedir.’ Hz. Peygamber hükümdara

itaatsizlii yasaklam, bu durumu da, herhangi bir valiye tahsis etme-

mitir. Bu nedenle ‘dinen azledilir’ ifadesine, ‘fask olduu konuda’ ifa-

desini ekledik.

Hükümdar, tebaas ve kendisi hakknda belirlenmi hükümlerin d-

na çkmaktan kendini alkoymak zorundadr. (Burada tebaas ile bir-

likte kendisi denilmitir) Çünkü hükümdar, kendine kar da yetki sahi-

bidir. ‘Hepiniz çobansnz, güttüklerinizden sorumlusunuz.’ nsan,

kendi nefsi üzerinde bir çobandr. Bu nedenle Hz. Peygamber öyle

buyurmutur: ‘Nefsinin senin üzerinde hakk vardr.’ Kendisine biat

eden kimsenin biat ettii konuda hakkn ödemeyen kimse, kendini az-

letmi demektir. Hüküm sahibi olsa bile, hükümdar deildir. Çünkü
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her hüküm sahibi, sultan deildir. Sultan, aleyhinde deil, lehinde kant

olan kimsedir.

Bu nedenle Allah, felekleri her gün üzerimizde bir dönü yapacak

ekilde yaratt. Bunun gayesi, valilerin yaratklarn ihtiyaçlarnn istekle-

rine bakmalarm salamaktr. Böylelikle eksii-gedii onarrlar. Onlar,

emreden deil, irade eden olmas yönünden Allah’n hükümlerini yara-

tklarnda uygular. Böylece valiler, kendilerinde uygulamalarn emret-

tii hükümleri farkl zamanlarda uygularlar. Söz konusu hükümler, ka-

za ve kaderdir. ‘Acizlik ve zekâ bile, her ey bir kaza ve kadere göre ger-

çekleir.’ Küçük-büyük her ey. Korunmu Levha’da yazlmtr ve on-

da bulunan her ey gerçekleir. Valiler, âlemde ancak o Levha’daki ey-

leri uygular;
‘
Allah her eyi gözetendir

nw

Her eye ramen, memleketteki (âlemde) her bir ey karsnda Al-

lah’n özel bir emri vardr. Valiler, terifatçlar ve vekiller söz konusu

emri bilir. Dolaysyla onlar, bu yönü sürekli müahede eder. Bunun

böyle olmas,
‘
Allah’n her eyi bilgi olarak ihata ettiini ’,

490 yapt her ey

ile nefisleri gözetledin i

M91 ve
‘

her eyi ihata ettiini
'492 örenmeleri içindir.

(Emre Boyun Een Melekler Vali Meleklerin Elleri Altndadr)

Allah bu ilerin yönetimini meleklerden bu grubun tasarrufuna

vermitir. Her birisini, kendisine ait yönetim tahtnn bulunduu burca

ve yerleim yerine oturttu. Terifatç ve vekillerden her birisini gökler-

deki konaklarna yerletirip her göe valilerin hükmüne amade melekle-

ri yerletirdi. Onlarn (bu valilerin emrine) amade olmasn ise, farkl

derecelere ayrmtr. Bir ksm, gece gündüz yükselen (ve inen) melek-

lerdir: her sabah ve akam Haktan bize, bizden Hakka yükselirler. On-

lar, bizim hakkmzda sürekli iyi söyler. Bir ksm ise, yeryüzündekiler

hakknda balanma diler. Bir ksm da sadece müminler için ba-
lanma diler. Yeryüzündekiler için balanma dileyen meleklerde mer-

hamet arlkta olduu gibi (sadece müminler için merhamet dileyen)

meleklerde ise ilahi kskançlk baskndr. Bir ksm eriadar (peygam-

berlere) ulatrmayla görevlidir. Bir ksm bilgileri, bir ksm ise, ilham

ulatrmakla görevlidir. Onlar, bilgileri kalplere ulatran meleklerdir.

Bu meleklerin bir ksm rahimlerle görevlendirilmitir. Bir ksm ise, Al-

lah’n rahimlerde yaratt eyi biçimlendirmekle görevlidir. Bir ksm
ruhlar liflemekle, bir ksm rzklarla, bir ksm yamurlarla görevlidir.
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Bu nedenle melekler öyle demitir: ‘Her birimizin belli bir makam var

dr.”93

Allah âlemde bir eyi yaratmak istediinde, yaratma iinin uygu-

lanmasyla meleklerini görevlendirir. Söz konusu melekler, bu yönetici

meleklerin emrindedir. Ayn zamanda, bu meleklerin arasnda saf saf

duran, zorlayan, taksim eden, gönderen, yayan, çekip alan, müjdeleyen,

öne geçen, yüzen, aktaran ve yöneten melek snflar vardr. Bununla

beraber, bütün bu melekler, söz konusu yönetici meleklerin otoritesi al-

tndadr. (Allah’n celalinin etkisiyle) Kendilerinden geçmi güçlü ruh-

lar ise böyle deildir. Onlar Allah’n seçkinleridir. Onlarn dndakiler

ise Allah’n emirlerini yaratklar üzerinde uygular.

Öte yandan sradan insanlar, o meleklerin sadece menzillerini gö-

rürken seçkinler, menzillerinde bizzat kendilerim görür. Nitekim sra-

dan insanlar yldzlarn cisimlerini görür. Buna karn terifatçlarn ve

vekillerin varln ise göremezler.

Allah unsurlardan olumu bu âlemde yönetici meleklerin cinsin-

den bir topluluk yaratt. Onlarn içinde peygamberler, halifeler, valiler,

sultanlar ve âlemin ilerinin idarecileri vardr. Allah, yeryüzünde yöneti-

ci yapt bu kimselerin ruhlaryla feleklerdeki bu yönetici melekler ara-

snda bir takm ilikiler ve ince balar yerletirdi. Söz konusu balar, iti-

dalle ve kukulardan temizlenmi ve eksikliklerden arnm bir ekilde,

onlara uzanr. Yeryüzündeki bu valilerin ruhlar, yatknlklarna göre,

onlardan (gelen yardm) kabul eder. Yatknl güçlü ve güzel olan

kimse, (yönetici meleklerden gelen) emri gerçek suretine göre temiz ve

temizleyici olarak kabul eder. Böylece, adil bir yönetici ve erdemli bir

önder olur. Yatknl baya olan yönetici ise, (meleklerden kendisine

gelen) o temiz emri kabul eder ve onu kendi baya ve kötii ekline

döndürür. Böylelikle, zalim bir yönetici olduu gibi hakszln ve cim-

riliin vekili haline gelir. Öyleyse herkes kendini knamaldr!

Yüce âlemin süfli âlem üzerindeki otoritesini ve Allah’n âlemi bu

srl ekilde nasl düzenlediini açklam oldum. Burada zikrettiklerimiz

sadece esaslardr. Allah öyle buyurur: ‘Her göe emrini vahyetti.
, Baka

bir ayette ise, öyle buyurur: ‘Emir çnlarn arasna iner.’
494 Bu konuyla

ilgili bu kadar açklama yeterlidir. Allah doruyu söyler ve doru yola

ulatrr.
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et-Tennezzülâtû’l-Müsuliyye’de, (feleklerdeki) bu valileri, vekilleri ve

terifatçlarn durumlarn, Allah’n onlar görevlendirdii unsurlardan

olumu âlemde ve ruhsal âlemdeki etkilerini zikretmitik. Bu etkiler,

doann gereine ve bedensel durumlara göre bize iliir. Orada zikret-

tiimiz her konuyu ayrntl olarak Pazar Günü bölümünde ortaya koy-

duk. O bölüm, imam’m bölümüdür. Ayrca yedi vekilden her birinin

görevini Pazar günü bölümünde ve dier günlerde açkladk. Bu ko-

nuyla ilgili olarak peygamberlerin ruhlarnn makamlarn açkladk. Bu

ruhsal lakaplar, peygamberlerin ruhlarna nispet ettik. Kyamet günü

'görme ve perdelenmekle peygamberlerin mertebelerini açkladk. On-
A

lara uyan mtl ve bedbahtlara olan sözlerini belirttik. Bunlar Adem’in

dili ve Ayn tercümanlyla Pazartesi Günü bölümünde yapld. Böylc-

ce söz konusu kitap, bu konuyla ilgili benzersiz bir kitap oldu.

Allah destekleyen ve baarya erdirendir. O’nda baka rab yoktur.

ALTMI BRNC BÖLÜM
Cehennemin Bilinmesi. Cehennemde En Çok Azap

Görecek Yaratk Kimdir? Yüce Âlemin Baz
Yönlerinin Bilinmesi.

Kukusuz gök tekrar dürülür, tpk

Daha önce olduu gibi. Yldzlarnn klar söner

Yeryüzünde yerleenin sana insaf etmesi için

Göün direi veyaps yeryüzündeki o kimseye dayanr.

Cehennemde en iddetli ac çekecek yaratk

Ateten yaratlm olandr. Onun göi de

Kendi ndan ateinin elbisesini ona giydirir.

Bu nedenle nefislerde belas büyür.
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(Cehennem Kâfirlerin Döeidir)

Allah bizi vc seni korusun, bilmelisin ki: Cehennem yaratlm ey-

lerin en büyüklerinden biridir. O, Allah’n ahiretteki hapishanesidir.

(Allah’n sfatlarn reddeden) Muattla ve O’na ortak koanlar orada

hapsedilecekrir. Cehennem, bu iki grubun yerleme yeriyken kâfirler,

münafklar ve büyük günah ileyen müminlerin de varaca yerdir. Al-

lah öyle buyurur: ‘Cehennemi kâfirler için bir hasr yaptm.’*95 Sonra, zik-

rettiklerimizin bir ksm ve nasslarn belirledii kimseler, efaat ve ilahi

inayetle cehennemden çkar.

Cehennemin ‘cehennem’ diye isimlendirilmesinin nedeni, dibinin

derinliidir. Bir kuyu çok derin olduunda ‘bi’ru cehennâm’, yani ‘dip-

siz kuyu’ denilir. Cehennem hem sca hem de souu içerir. Bu ba-

lamda, en ileri derecesiyle soukluk gibi en ar scaklk da cehennem-

dedir. En üst tarafyla dibi arasnda ise, yedi bin be yüz senelik mesa-

fedir.

nsanlar cehennemin yaratl hakknda görü ayrlna dümü-
tür: Acaba henüz yaratlm mdr, yaratlmam mdr? Bu konudaki

görü ayrl mehurdur. Her grup, vard kanaati kendisince delil

sayd eyle destekler. nsanlar cennet hakknda da görü ayrlna
dümütür. Bize ve keif-mârifet ehli dostlarmza göre, cennet ve ce-

hennem bir bakma yaratlm, bir bakma ise yaratlm deildir. ‘Yara-

tlmtr’ derken unu demek istiyoruz: Bir ev yapmak isteyen adam,

evin bütün duvarlarn, özellikle de evi çevreleyen duvarlar ina eder.

Bu durumda ‘adam bir ev yapt’ denilir. Eve girdiinde ise, bir alan ve

mekânn içinde boluk ve duvardan baka bir ey görmez. Bu kez, evde

oturacak insanlarn amaçlarna ve gereklerine göre, evinde bir takm

odalar, salonlar, ambarlar, mahzenler yapar. (Ev örneini cehennem

için düündüümüzde) Oraya giren kimselere azap etmede kullanlacak

araç ve gereçler yerletirir.

te cehennem bir evdir: Scakl, tutumu havadr. Âdemoulla-

rndan ve ilâh edinilmi talardan baka, o atein közü yoktur. Cinler,

bu atein alevidir. Allah öyle buyurur: ‘Onun yakt insanlar ve talar-

dr'19'' Baka bir aycilc ise öyle buyurur: ‘Sizler ve Allah’tan baka taptk-

larnz cehennemin yaktdr.’497
Allah öyle buyurur: ‘Onlar ve taknlar

cehenneme atlr. Iblis’in bütün askerleri de atlr.'
498 Cehenneme giren cin-
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lerin ve insanlarn amellerinin gelmesiyle, orada (azapta kullanlan)

araçlar yaratlr.

Allah, cehennemi boann yükseliinde yaratt. Bu nedenle onun

yaratl, görünüte boayla birdir. Bu yorum, bizim itimat ettiimiz

görütür. F.bu’l-Hakem b. Berrecân kefinde onu böyle görmütür. Ke-

if ehlinden baz insanlara ise, ylan suretinde görünmütür. Böylece ke-

if sahibi insan, bu suretin Allah’n cehennemi kendisinde yaratt suret

olduunu zannetmitir. Bu keif sahiplerine örnek olarak, Ebu’l-Kasm

b. Kasî’yi verebiliriz. Allah cehennemi yarattnda, Zuhal boa bur-

cundayd. Güne ve Merih ise yay burcundayd. Dier gezegenler (ed-

derarî) ise, olak burcundayd. Allah, onu mam Müslim’in zikrettii

bir hadiste belirttii tecellisinden yaratt. Kutsi hadiste Allah öyle der:

‘Acktm beni doyurmadn, susadm beni içirmedin, hastalandm beni

ziyaret etmedin.’ Bu ifade. Hakkn ihsannda kullarna en büyük inii ve

tenezzülüdür. te, cehennem bu hakikatten yaratld.

Allah bizi ve sizi ondan korusun! Bu nedenle cehennem, zalimlere

boyun edirmi, büyüklcnenlerin belini krmtr.

Cehennemde yaratlm bütün aclar -ki oraya girenler onlar bula-

caktr-, ilahi gazap özelliinden kaynaklanr. Aclarn yaratlmas ise, in-

sanlarn ve cinlerin oraya girmesi esnasnda gerçekleir. Cehennemlikler

girmedii sürece, cehennemin kendiliinde veya (orada görevli) melek-

lerden verilen bir ac kesinlikle yoktur. Bilakis cehennem ve içindeki ze-

baniler Allah’n rahmetine batm ve haz alr haldedir. ‘Onlar, bkmadan

usanmadan (Allah’) tebih eder.’
499 Allah öyle buyurur: ‘Orada taknlk

yapmaynz, yoksa öfkem size helal olur. Kime öfkem helal olursa, kukusuz

o kii, (cehenneme) yuvarlanm demektir Baka bir ifadeyle, öfkem si-

ze iner. Böylece Allah, gazap özelliini kendine izafe etti. Gazap onlara

indiinde ise, gazabn mahalli olurlar. Cehennem ise, onlar için bir me-

kândr. Onlar cehenneme yerleir ve onlar gazabn mahallidir. Gazap da

onlara yerlemitir. Çünkü gazap, orada acnn ta kendisidir.

Bizim yolumuzda olduunu iddia edip marifetten nasibi olmad
için meseleyi benzetme ve niteliklerdeki karlkl iliki ve güç vastasyla

anlamaya çalan kimse öyle der: ‘Cehennem, ilahi kahrdan (ezme,

kahretme özellii) yaratlmtr. el-Kahr ismi, cehennemin rabbi ve

onda tecelli edendir.’ Gerçek bu insann iddia ettii olsayd, bu durum
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cehennemi kendisiyle megul ederdi. Bu durum kendisini zalimleri ce-

zalandrmaktan alkoyar ve
‘

daha var m5501
veya ‘bir ksmn dierini ye-

di’ diyemezdi. Hakkn her eyi kuatan rahmeti ve efkatiyle cehenneme

tenezzül etmesi, onda yer açar. Bu yerin açlmasyla cehennem, kendisi-

ne bu lütfta bulunmu zâfa kar hakszlk yapanlar cezalandrma im-

kan bulur. Cehennemin kâfirlere yapa her ey, kendisini nimetlendi

rene teekkür kabilindedir. Öyleyse cehennem, Allah’tan ancak karn

olan eyin bulamad mutlak nimet görmü olabilir. Binaenaleyh in-

sanlar, cehennemin yaratl hakknda yamlmnr.

Hz. Peygamber’den bize aktarlan en sirk hadislerden biri udur:

Hz. Peygamber sahabesiyle birlikte mescitte otururken, büyük bir gü-

rültü duyup irkilmiler. Hz. Peygamber öyle demi: ‘Bu gürültünün ne

olduunu biliyor musunuz ?
3 Onlar da, Allah ve peygamberi daha iyi bi-

lir, demi. Hz. Peygamber öyle buyurmu: ‘Yetmi sene önce cehen-

nemin zirvesinden atlm bir ta, henüz cehennemin dibine ulat. Ta-

n cehennemin dibine ulamas ve dümesi, bu gürültüye yol açmtr.’

Hz. Peygamber (sav.) sözünü bitirir bitirmez, münafklardan biri-

sinin evinde vaveyla kopmu: Adam, yetmi yanda olduu halde öl-

mü. Bunun üzerine Hz. Peygamber ‘Allahu ekber (Allah en büyüktür)’

demi. Sahabenin bilginleri, söz konusu tan o münafk olduunu vc

Allah’n kendisini yaratt günden itibaren cehennem ateine yuvarlan-

dn anlamtr. Münafn ömrü yetmi seneye ulam, öldüünde

ise cehennemin dibine dümütü. Allah öyle buyurur: ‘Münafklar ce-

hennemin en derin yerindedir .*02 Allah’n duyurduu bu gürültüyü saha-

benin duymas, ibret almalarn salamak içindi.

Peygamberlik sözünün ne kadar srl, öretiminin ne kadar latif,

iaretinin ne güzel ve sözünün ne tatl olduuna balanz!

Allah’tan cehennemi diledii ekilde bana göstermesini istedim.

Bunun üzerine bana cehennemliklerin oradaki tartmalarn gösterdi.

Bu durum u ayette belirtilen duruma uygundur: ‘Bu, cehennemliklerin

birbiriyle kasmlamasmm gerçeidir .’
503 Baka bir ayet de udur: ‘Dediler

ki: Onlar cehennemde hasmlarlar. Yemin olsun! Biz açk bir sapknlk

içindeydik.’ Bunun nedeni, onlarn saptrclar ve ilahlardr. ‘Bizi âlemle-

rin Rabbine havale edeceiz. Bizi sadece günahkârlar saptrmtr .’504 Onlar,

cehennemlik olan kimselerdir. Onlar, Allah’n haklarnda ‘Ey günahkâr-



4°2 Fütûhât- Mekkiyye 2

lar! Bugün birbirinizden ayrln dedii kimselerdir. Burada günahkârlar

derken cehennemi imar eden ve oradan çkmayacak kimseleri kasteder.

Onlar, efaatçilerin efaatiyle ve birleyenlerde ilahi inayetin öne geçme-

siyle cehennemden çkanlardan ayrlr.

te, bir vakit cehennemden bana gösterilen ey buydu. Cehennem-

liklerin tartmas, münazaralarda birbirlerine kar kant getiren görü

ayrlna dümü kimselerin tartmalarna benzer. Bunu gördüümde,

Allah’n beni muttali kld hali hatrladm. Bütün rahmetin (Allah’tan

gelen eyleri) kabul, peygamberden örenme ve Kitap-Sünnet snrnda

durmada olduunu gördüm. nsanlar, ‘bir peygamberin yannda tar-

tmak uygun deildir’ hadisini görmezden gelmitir. Peygamberin ha-

disinin varl, bizzat peygamberin bulunmas gibidir ve onun bir hadisi

zikredildiinde, tartmak uygun deildir. Peygamberin hadisi rivayet

edildiinde, onu duyan Ic sesini yükseltmez. Çünkü Allah öyle buyu-

rur: ‘Sesinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin -’506 Allah ehline gö-

re, peygamberin sesi ile sözünün aktarm arasnda hiç bir fark yoktur.

Öyleyse görevimiz, hadis bilgininin peygamberden aktard eyi -

tartmadan- kabul etmeye hazrlanmaktr. Bu hadis bir soruya cevap

olabilecei gibi kendiliinden söylenmi bir ifade de olabilir. Binaena-

leyh peygamberin bir mesele veya konuyla ilgili .sözünün snrnda

durmak farzdr. ‘Allah buyurdu’ ve ‘Allah’n peygamberi dedi ki’ denil-

diinde, iitenin olumlu karlk vererek saygl davranmas gerekir.

Dinleyen, hadis bilgini Allah’n buyurduunu söyleyince veya Peygam-

berden bir hadis aktardnda onun sözünün üstüne çkarmamaldr. -

Dinleyici, hadis bilgini Allah’n buyruunu söylediinde veya Peygam-

berden bir hadis aktardnda onun sözünün üstüne çkmamaldr.

Allah öyle buyurur:
‘

Allah’n sözünü dirileyinceye kadar, una imhan

ver.’
507 Bu ayeti Allah’n peygamberi okuduu gibi iiten de onu pey-

gamberden duymutur. Dinleyici dinledii eye katlrsa (onu tekrarlar-

sa), dinleyici saylmaz. Çünkü Allah’n peygamberine örettii (dinle-

me) adabndan birisi u ayette belirtilir: ‘Valiyi sana bildirilmeden önce,

Kur’an’da acele etme.”
08 Baka bir ayette ise, öyle buyurur: ‘Sesinizi

peygamberin sesinin üstüne çkarmaynz. Birbirinizle konutuunuz

gibi onunla yüksek sesle konumaynz.’ Böyle bir ey yapldnda, Al-

lah farknda olmadan insann amelinin geçersizleeceiyle tehdit etmi-
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tir. Böyle bir insan (tartmada bir hadisi) reddederken veya ona kar
çkarken Allah’n dinini savunduunu zanneder. Hâlbuki bu zan, Al-

lah’n bir tuzadr. Allah öyle der: ‘Farknda olmadklar yönden onlar

aldatrz
'509 Baka bir ayette ise öyle buyrulur:

c
Biz bir tuzak kurduk,

farknda deillerdir .’510

Samimi ve akll bir mümin, ‘Allah buyurdu ki’ ya da ‘Allah’n pey-

gamberi buyurdu ki’ diyen bir insan duyunca, susmaldr. Söylenen e-

ye kulak vermeli, saygl davranmal ve Allah’n veya peygamberinin

söyledii eyi anlamaya çalmaldr. Allah öyle buyurur: ‘Kurda oku-

duunda ona kulak verin ve sessiz olun. Umulur ki, merhamete mazhar

olursunuz.’
51 ' Ayette, böyle davramldnda bir umut belirtilmi, fakat

merhametin mutlaka gerçekleecei belirtilmemitir. Peki, sesini yüksel-

ten, ayeti okuyan ve peygamberin hadisini aktarana müdahale edenin

durumu nasl olabilir? Bilginlerin yorumlad gibi. Haktan ummann
(Allah üzerinde) bir zorunluluk olmasn dilerim.

Bana gösterilen o yeri gördüümde, tuhaf eylere tank oldum:

Suyun havaya (unsuruna) dayandm gördüm. Böyle bir durum, me-

kânlarn doldurulmas, iki cevherin tek bir mekânda olamayaca ve

doal mekânn, kendisini igal edene ait olduu konusundaki en srl

eylerden biriydi. Bu görmede, tevalüd fikrinin geçersizliini, eyleri ha-

reket ettirenin Allah olduunu, sebebin fiilde bütün olarak bir etkisinin

olmadn örendim. Bu görmede, daha latifin daha youn olandan

güçlü olduunu örendim. Çünkü hava, hiç kukusuz, sudan daha latif-

tir ve onu engellemiti. Su ise, havaya kar koyamamt. Böylece hava

suyun yamasn engellemiti. Kendimi havada, suyu ise üzerimde gör-

düm. Hava, onu yeryüzüne yamaktan alkoyuyordu. Bu görmede, pek

çok bilgileri örendim.

Bu görmede, Allah’n bana öretmeyi diledii kadaryla cehennem-

liklerin derecelerini gördüm. Fakat bu dereceleri, ate, olmas bakmn-
dan deil, cehennem olmas bakmndan gördüm. Orada karartc deni-

len bir yer gördüm. Basamaklarnda yaklak be basamak indim ve

onun yok edici yerlerini gördüm. Sonra, üstümde bulunan suya dald-

rldm ve onu yarp geçtim. Tuhaf eyler gördüm! Cehennemliklerin

çekime halleriyle ilgili olarak, cehennemde diditikleri yeri ve bu çe-

kimenin, onlarn o esnadaki azaplarnn ta kendisi olduunu ören-
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dim. Cehennemliklerin orada çektilderi azabn cehennemden olmad-
n; cehennemin, sadece onlarn yerletii ve hapsedildikleri yer ve mes-

ken olduunu gördüm. Allah, diledii vakit onlarda aclar yaratr. Öy-

leyse onlarn cehennemde çektilderi azap (cehennem sebebiyle deil),

(gerçek sebep olan) Allah’tandr. Onlar ise, azabn mahallidir.

(Cehennemin Yedi Kaps ve Bekçileri)

Allah cehenneme yedi kap yaratt. Her kapya ise, âlemden ve

azaptan bir parça taksim etti. Bu yedi kap açktr. Cehennemin kapal

bir sekizinci kaps vardr ki, o açlmaz. O da, Allah’ görmekten perde-

lenme kapsdr. Her kapnn banda bir melek vardr. Söz konusu me-

lekler, yedi gök melekleridir. simlerini orada örenmitim, fakat ak-

lmda sadece smail kald. Hafzamda kalan tek isim buydu.

Bütün yldzlar ise, cisimleri kararm ve büyük yaratklar olarak

cehennemde bulunuyordu. Güne ve ay da öyleydi. Onlar, cehennemde

sürekli doar ve batar. Cehennemin günei, doar (ama) aydnlatmaz.

Onun hareketinden (seyr) meydana gelen (eyler), o yere özgü varlk-

lardr. Orada suretler deime veya yaylma nedeniyle bakalamaz. Bu

nedenle Allah öyle buyurdu: *Cehenneme sabah akam sunulurlar.'
512 Bu

hal, süreklidir. Buna göre, berzah âleminde (atee) sunulma, ahirette

ise, girme gerçekleir.

Cehennemde yldzlarn varl, dünyamzda güne tutulmasna

benzer. u var ki, hareketlerin o yerdeki ölçümü, bu günkü ölçümlerin-

den farkldr. Çünkü onlarm tutulmalar, henüz ortaya çkmamt. Ce-

hennemde söz konusu olan (dünyadaki gibi) gözlerimizde deil, yldz-

larn bizzat kendi varlklarndaki bir sönmedir. Oradaki hava çok ince-

dir. Bu nedenle hava gözler ile klar alglamann arama girer. Gözler

saçlm yldzlar, cisimleri ksz bir halde görür. Niteldm günein gü-

ne tutulmas esnasnda aydnlk olduunu biliyoruz. Gözün günei

görmesini veya aymn ya da tutulu eyi görmekten engelleyen ey

ise, (güne tutulmasnda) ayn perdesidir-ayn perde olmasdr. Bu ne-

denle güne ya da ay tutulduunda, bir yerde dier yerlerden (tutulma)

daha çok olduu (görüldüü) gibi baz yerlerde ise hiç tutulma olmaz

(görülmez)

.
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Yerlerin farkll nedeniyle gözlerin tutulmay alglamas farklla-

tna göre, kesin olarak unu anladk: (Tutulma esnasnda) Göz ile ci-

sim veya onun arasna giren geçici bir durum vardr. Nitekim (gü-

ne tutulmasnda) ay, insann gözüyle günein cismini alglama arasua

girer. Baka bir örnek ise ayn seninle günein cismi arama girmesidir.

Bu durum, senden ve ondan meydana gelen eye göredir. Dier yldz-

larda da durum böyledir. Takat insanlarn çou bilmez.’ nsanlarn ço-

u inanmaz da. Çünkü farkl türlerine göre bütün bu tutulmalar, (ger-

çekte) kendisi için gerçekleen ilahi tecelli karsnda tutulan eyin kor-

ku duymasdr.

(Hesaba Çekildikten Sonra Cehennem ve Cennete Girme)

Hesaba çekilme tamamlanp cennetlikler cennete girdikten sonra

cehennemin snr, sabit yldzlar feleinin içbükeyinden aalarn aa-

sna kadar uzanr. Bütün bunlar, imdilik kendisinde yaratlmam

geniliini artrr. Fakat bu, ortaya çkmcaya kadar bir taahhüttür. Al-

lah'n yeryüzünden belirledii mekânlar ise bunun dndadr. Çünkü

onlar, kyamet günü cennete döner. Bu mekânlara örnek olarak, Iiz.

Peygamber’in minberi ile kabri arasnda bulunan ‘Ravza’ ile âri’nin be-

lirledii her mekân ve her nehir verilebilir. Çünkü bunlarn hepsi, cen-

nete ular. Geride kalanlarn hepsi cehenneme döner.

Abdullah b. Ömer denizi gördüünde, öyle dermi: cEy deniz! Ne

zaman atee döneceksin.’ Nitekim Allah öyle buyurur:
c
Denizler tutu-

turuldunda ,

5513 Bu ifade, tandr tututuruldu anlamndaki ‘süccirct et-

tennûr’ ifadesinden türetilmitir ve ‘yakldnda’ demektir. bn Ömer,

deniz suyuyla abdest almay mekruh sayar ve ‘Teyemmüm etmek, deniz

suyuyla abdest almaktan bana daha iyi geliyor’ derdi.
1

Allah bugün yaratklarn gözlerini açsayd, denizin ate olarak kay-

nadn görürlerdi. Fakat Allah, her eye güç yetiren ve her eyi ihata

ettiini örenmemiz için, dilediini gösterir, dilediini gizler. Bu du-

rum (bir eyi baka bir biçimde görmek), en çok vera (kukululardan

uzak durma) sahiplerine uygulanr. Böylece, korunmu bir vera sahibi,

(görünüte) helal yemeyi domuz, içecei arap eklinde görür. Gördü-

ünde, hiçbir kuku duymaz. Yannda oturan ise, yemei temiz ekmek

parças, içecei ise tatl su olarak görür. Heyhat! Hayal sahibi nerede.
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sahih-duyu sahibi nerede! Dinî bir hükmü bir suret olarak alglayan m,
yoksa duyulur eyi doal olarak bulunduu halde alglayan m (iyidir)?

Vera sahiplerinde görülen bu durum, körünün ve iyinin özünde

kötü ve iyi olduu görüünde Mutezile mezhebinin fikrini destekleyen

kantlardan birisidir. Bunun yan sra bu durum, sahih algnn haram

içecei arap diye alglayan (vera sahibine) ait olduunu kantlar. arap

özü gerei kötü olmasayd, sahibi için bu keif gerçeklemezdi. Bir fiilin

ilenmesi yasaklama emrinin ona ilimesinin ayn olsayd, (keifte) yiye-

cek domuz olarak görünmezdi. Çünkü henüz insandan fiil meydana

gelmemiken, Allah yenilen eyin suretini ve kötü olduunu göstermi-

tir. Böylece vera sahibi onu yemee yeltenmez. Bizzat bu durum, ye-

mei doal olarak bulunduu haliyle yemek eklinde alglayan kimsede

de tasavvur edilir. Fakat o, eriatta daha gerçektir.

Böylece kesin olarak bilinir iti: Doal olarak onu yemek olarak gö-

ren kimseyle gerçein arasna eriatn kötü eklinde verdii hüküm gir-

mitir. O ey dince saptanmakla kötü olsayd, âri’nin iyi veya kötü di-

ye o ey hakkndaki bildirimi doru olmazd. Çünkü böyle bir durumda

bildirim, bir eyin bulunduu durumdan baka bir ekilde haber ver-

mektir. Hükümler ise, sözün anlamn bilen her akllya göre, hiç ku-

kusuz haber’dr. Çünkü Allah bize unun helal bunun haram olduunu

bildirmitir. Bu nedenle Allah, söylemedii bir eyi kendisinden aktaran

kimseyi knarken öyle demitir:
c

Dillerinizin niteledii gibi, u haram bu

helal demeyiniz
KL4 Böylece Allah, hükmü habere balamtr. Çünkü

hüküm, hiç kukusuz, bir haberdir.

u var ki, pek çok durumda eylerin kötü veya iyiliini alglamak

insann gücünü aar. Allah bize eylerdeki iyilik ve kötülüü bildirdi-

inde, biz de onu örenmi olduk. Bunlarn bir ksmnn kötülüü ve

iyilii, aklla bilinir. Kötülüü aklla bilinenlere örnek olarak yalan ve

nankörlüü, iyilii aklla bilinenlere ise doruluk ve nimet verene teek-

kür etmeyi verebiliriz.

Baz doruluk türlerine günahn ya da baz yalan türlerine ise ödü-

lün ilimesi ise, Allah’a kalm bir itir: O, diledii iyilik veya kötülüe

kar ödül verir. Bu durum, o eyin iyi veya kötü olduunu göstermez.

Mümin bir insan yok olmaktan kurtaracak yalan, insana ödül kazand-

rr. Hâlbuki yalan söylemek, esasta kötü bir davrantr. Doruluk da.
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özünde iyi olduu halde, insana bazen günah kazandrabilir. Öyleyse

ödül veya günahn bir eyle ilgili olmas, dince belirlenen bir durum-

dur. Allah ihsann dilediine verirken dilediini mahrum brakr. Allah

öyle buyurur: ‘Allah dilediklerini rahmetine tahsis eder. Allah büyük iyilik

sahibidir.’515

(Hayatn Ölümle rtibat)

Bilmelisin ki: Cehennemde en iddedi azap çekecek olan yaratk,

Allah’a ortak koma ve her türlü isyankarl icat eden blis’tir. Bunun

nedeni, onun ateten yaratlm olmasdr. Dolaysyla ona, yaratld

eyle azap edilecektir.

Bedenin canlln salayan nefese baknz! Boma ya da iple sk-

mayla nefesin dar çkmas engellendiinde, gerisin geriye kalbe döner

ve hemen kalbi yakar, insan annda ölür. Öyleyse bedenin canll nefe-

se bal olduu gibi yok olmas da onunla gerçekleir. nsann (darya

çkmayan) nefes vastasyla ölümü ise, nefes sahibi ya da sadece soluyan

(bir varlk) olmas bakmamdan deil, bunun yan sra, çekme gücüyle

souk havay kalbine çekip itme gücüyle scak havay dar çkaran (bir

varlk) olmas yönünden gerçekleir. te bunlar nedeniyle insan nefes

vastasyla canl kalr.

Atee atlan kimse, soluk alp verir. Fakat o, iki yönden birisinden

yoksun olmaz: (a) Atete soluk alp veremeyebilir. Bu durumdaki kii,

iple boaz sklp böylece nefesinin kendisini öldürdüü boulan kim-

seye benzer, (b) Ya da bu kii, soluk alp verir. Bu durumda ise, çekim

gücü vastasyla ateli bir havay içine çeker ve bu hava kalbine ulat-

nda kalbini yakar. Bu nedenle, hayatn sebebi olarak bütün bunlar

zikrettik.

blis’in cehennemdeki azab, oradaki ar soukla gerçekleir.

Çünkü souk, blisin yaratlnn asl olan atein zdddr. Dolaysyla

blise ar soukla azap edilir. blisin kendisinden yaratld ate, bile-

iktir. Bu yönüyle onda hava, su ve toprak unsuru bulunur. Öyleyse,

blisin belirli bir ölçüde atele de azap görmesi gerekir. Görecei azabn

çou ise, yaratlnn aslnda kendisine baskn özelliin zddyla gerçek-

leir. Bu balamda ate iki türdür: Birincisi duyulur atetir. Duyulur

ate, blisin duyusal (güçlerine), hayvanlk yönüne, cisminin ve içinin
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zahirine musallat olacak atetir. kincisi ise, manevi atetir. Manevi ate,

‘kalplere ulaan atetir.’ Bedenini yöneten ruha bu atele azap edilir. Söz

konusu rha (secde etmesi) emredilmi, o ise, emre kar gelmitir. Öy-

leyse blis’e azap eden ey, emre kar çkmasdr. Bu kar çlana ise,

kime büyüklendiini bilmeyiiü ta kendisiydi.

Ruhlara ola en büyük azap, bilgisizliktir. Çünkü bilgisizlik, tam

bir aldantr. Bu nedenle nefislerin azap günü, aldan günü diye isim-

lendirildi. Nefs o gün öyle der: ‘Yaptmz taknlk nedeniyle vah bi-

ze !* 16 O gün, pimanlk (hasret) günüdür. (Pimanlk diye karlad-
mz) Hasret, keif ve açma günüdür. Bir ey açldnda ‘o eyi açtm’

anlamnda hasert.il ani'-ey denilir. Adeta öyle demi olur: ‘Keke ger-

çei dünyada kefetseydim de, davranm hakknda basiretli olsaydm.’

Böyiece kii, kendi kendini aldatr.

Aldan (ve pimanlk), emre isyan ve itaat eden herkese ular. ta-

atkâr kii, mutlu olduu halde, öyle pimanlk duyar: ‘Keke daha çok

gayret sarf etseydim, bütün gücümü külasaydm, Rabbimin sözünü

dinleyip gereiyle amel etseydim.’ Emre kar gelen ise öyle der: ‘Ke-

ke, emrettii ve yasaklad eylerde Rabbime itaatsizlik etmeseydim.’

te o gün, aldanma (pimanlk) günüdür.

Bu konu, Allah izin verirse. Kyamet Günü bölümünde ele alna-

caktr.

»

(Cehennemliklerin Aclan ilahi Gazaptan Kaynaklanr)

Nefes ve nefes alp vermenin durumunu açklam olduk. Bu açk-

lamay ise, unun için yaptk: Cehennemliklere olan azap Allah’n gazap

etme özelliinden kaynaklanr. Bununla birlikte gazabn varlna da,

ilahi rahmet tahsis edilmitir. Sahih bir rivayette, gazap niteliini hisset-

tirecek ekilde, ‘Rahman’n nefesi’ ifadesi geçmitir. Böyiece soluk alp

verme, bulunduu kimseye ayn zamanda gazap özelliini de getirmi-

tir. Bu nedenle, Rahman’m nefesi Yemen tarafndan geldiinde, ilah

gazap kâfirlere öldürme ve onlarn kellesini uçuran klçla ilimitr. Al-

lah bu sayede dinini ve peygamberini rahatlatmtr. Çünkü öfkeli biri

öfkesini üzerine salaca birisini bulduunda, öfkeden duyduu ac so-

luk verme gibi dar çkar.
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Allah (gazap özelliinin) taayyününü Hz. Muhammed’de yetkin-

letirdi. Böylece Allah'n kelimesini reddettikleri için kâfirlere yönelik

gazap Özellii, Hz. Peygamber’le fiilî varlk kazanmtr. Rahman, ken-

disine emrettii klca bavurmayla Peygamberi (dümanlarndan duy-

duu) skntdan kurtard gibi ayn zamanda sahabe ve (Medineli

Müslümanlar olan) Ensar vastasyla ona nefes aldrm, böylece rahata

kavumutur. Çünkü o, öfkesini gönderecei yeri bulmutu. Cehen-

nemliklerin skntlar buradan anlald gibi u hususlar da örenilir:

Hz. Muhammed’in varl, Allah’n dümanlarna kar olan gazabnn

üzerinde bir perdeydi. Aclar dümanlara gönderilmi ve onlarda kal-

mtr. Böylelikle Allah kendi dinine rahat bir nefes aldrmtr. Allah’n

dini ise, Allah’n emri ve kelam olduu gibi yaratklar hakkndaki bil-

gisidir. Allah’n bilgisi ise, O’nn zat demektir.

Böylece, bir yer olmas bakmndan cehennemin durumunu sana

açklam olduk. Allah izin verirse, bu bölümü takip eden bölümde ce-

hennemliklerin mertebelerini açklayacaz.

(Cehennemin Yüz Derecesi)

Bilmelisin ki: Allah, cennet derecelerinin karlnda cehennemde

yüz basamak yaratt. Her basaman ise, özel bir toplumu; onlarn ise,

kendilerine yerleen ilahi gazaptan kaynaklanan özel aclar vardr. On-

lara azap iini üstlenen timseler, elinizdeki kitabn önceki bölümlerinde

zikrettiimiz valilerden Kâim, ldîd, Hâmid, Sabit, Sâdin ve Câbir’dir.

Bu vali melekler, Allah’n izniyle onlarn üzerine azab gönderenlerdir.

Mâlik ise bekçidir. Zikrettiklerimiz bu meleklerle birlikte kalan melekle-

rin isimleri ise unlardr: Hâir, Saik, Mâth, Adil, Dâim ve Iiâfz.

Bunlarn hepsi, cennetliklerle beraber olurlar. Cennetlerin bekçisi

ise Rdvan’dr. Onlarm cehennemliklere yardmlar, cennediklere yar-

dmlar gibidir. Çünkü onlar, kendi hakikatleriyle onlara yardm eder.

Hakikatler ise, farkllamaz. Böylece cennet ve cehennemliklerden her

bir grup, yaratllannm gereine göre, yardm kabul eder. Böylece

azap, nimetin gerçekletii eyle gerçekleir. Ayn eyin iki farkl biçim

almasnn nedeni ise, mahaldir. Nitekim cehennemde üüyen kimsenin

günein scaklyla nimedeneccini, snm olan kimsenin de günein

scaklyla azap çekeceini belirtmitik. Öyleyse, bir kiide nimet mey-
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dana getiren ey baka bir kiideki ac meydana getiren eyin ta kendisi-

dir.

Allah, bizi nimete mazhar olmu bir yaratlla var eder. Nitekim

Allah iyiler hakknda .öyle der: ‘Onlarn yüzlerinde nimet aydnln gö-

rürsün* 17 Baka bir ifadeyle onlar, yaratllarnda bu hal üzeredir. Ce-

hennemliklerin yaratl, cennet ehlinin yaratlndan farkldr. Çünkü

cennetin yaratl, bilhassa valilerin araclyla Hakka dayanr. Cehen-

nemliklerin yaratl ise valilerin, hizmetçilerin, vekillerin ve yardmcla-

rn eliyle gerçekleir. Onlarn says çoktur, öyle ki saylarn Allah’tan

bakas bilemez. Söz konusu meleklerden her birisinin dünya, ahret ve

orada bulunanlarn yaratlnda bir hükmü vardr. Bu hükmü Allah o

melee amade klmtr. O melekler, ülkede ve yaplan yerin ina edili-

inde çalanlar gibidir. Allah izin verirse, cennet ve içindekiler daha

sonra zikredilecektir.

Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.

ALTMI KNC BÖLÜM
Cehennemliklerin Mertebelerinin Bilinmesi

Cehennemliklerin mertebeleri amellerle ayrr

Mertebelerde bir tahsis \eya uygulama yoktur.

Onun azab ‘efâle’ kalbyla gelir

Müjde olarak; yaptklar karlnda azap görselerdi

Cehennemden çkamazlard, çksalard

Azap görürlerdi. Horlanma ve izzet onlara aittir.

Horluklan sürekli atete kalmalardr

izzetlerinin ise, balandklarnda bir snr yoktur

Düünürseniz, bu sözümüzde anlayl ve

Vehbî ilimlerde hakikati örenen için susturucu kant vardr
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fadem son derece özet ve vecizdir, lafz güzeldir

Onda srlar, ayetler ve özetleme vardr.

Allah kendi ehlinin arasnda bulunanlara öyle der:

‘Ey günahkârlar! Bugün ayrlnz!'

Onlar tpk zenginlik ve ipekli elbiselerle gördüün hükümdarlara

benzer.

Kef sahipleri ise, onlarn ne olduunu bilir.

Ateteki bedenlerinden ise, onlar hakknda u zarna kaplrsn:

Allah'n dedii gibi, sanki 'acuzelerdir

iirde geçen ‘efâle vezniyle’ derken,
‘

Orada asrlarca kalacaklar-

dr ayetindeki ‘ahkâb’ kelimesine iaret ediyoruz. Bu kalp, azln
çoulunu bildirir. Azln çoulu (3-10 aras çoul) dört kalpla yaplr:

Efu’lün, efâ’lün, fi’letün, efiletün. Bunlara örnek olarak srasyla eklüb

(eklebiin), ahkâb(ün), fte(tün) ve alnare(tün) kelimelerini verebili-

riz. Bir air ise, bu kalplarn hepsini bir msrada toplam ve öyle de-

mitir:

Efu’lün, efâ’lün ve efi’letün vefi’letün ile

Saynn en az çoul yaplr.

blis Allah’a öyle der: ‘Cömert davrandn u kimseye bak! Az
müstesna

,
onun zürryetinden herkesi yoldan çkaracam/^ Allah, cö-

mertliinden ve merhametinin geniliinden, blis’e öyle der:
c

Onlarn

arasndan sana uyanlarla beraber defol! Çünkü sizin, cezanz, uygun bir

karlk olarak cehennem olacaktr. Sesinle onlarn arasndan baarabildiini

ayart. Atlarnla onlar kendine çekmeye çal ve onlarn oullarna ve

çocuklarna ortak ol. Onlara vaatlerde bulun.’
520

Öyleyse blis, ancak Al-

lah’n emriyle gelmitir. Bu emir, tehdit ve korkutma içeren ilahi bir

emirdir. Bu emir, bizim hakkmzda güçlü bir denemeydi. Bu deneme

sayesinde Allah, zürriyeti içinde blis’in sözünün ve gücünün geçmeye-

cei kimseler bulunduunu ona göstermek istemiti.

Allah baarszla uratt kullarn iki ksma ayrmtr. Birinci

ksm, kendilerinden meydana gelen günahlar zarar vermeyenler: Bu

durum, ‘Allah size katndan mafiret ve ihsan taahhüt eder
5521

ayetinde be-
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lirtilir. Dolaysyla ate onlara temas etmez. Bunun nedeni, Allah’n on-

larn tövbesini kabul etmesi ve Yüce Topluluun balanmalar için bu

gruba dua etmesidir. Dier bir grubu ise günahlar nedeniyle cezaland-

rr. Allah, onlar iki ksma ayrmtr. Bir ksmn Allah efaatçilerin e-

faatiyle -bu ksm biiyük günah ileyen müminlerdir- ve ilahi inayetle -

bunlar ise teorik düünceyle tevhidi benimseyen kimselerdir- cehen-

nemden çkarr. Dier bir ksmn ise Allah cehennemde brakr.

Bu ksm, cehennemliklerdir. Onlar, gerçekte ‘Cehennem ehli olan
5

kimselerdir; Allah’n kendileri hakknda ‘Ey günahkârlar! Bugün ayr-

ln!*
22 dedii günahkârlardr. Kastedilen çimseler, o yerin, cehennemin

sakini olmay hak edenlerdir. Ayrln, baka bir ifadeyle, oradan (efaat

ve inayetle) ahiretteki dier yer olan cennete çkan insanlarn boalttk-

lar yerleri dolduracaksnz.

Bu günahkârlar, hepsi cehennemde olan ve oradan çkmayacak

dört gruptur. Bunlar, Firavun vb. gibi rab olduunu iddia edip Allah’n

rabliini reddederek Allah’a kar büyüklenenlerdir. Firavun öyle de-

miti: ‘Ey topluluk! Benden baka bir ilâhnzn olduunu bilmiyorum.'
1522

Bir

keresinde ise, öyle söylemiti: ‘Ben sizin en büyük rabbinizim,

5SM Burada,

gökte kendisinden baka ilâh olmadm kasteder. Nemrut ve dierleri

de büyledir.

kinci grup, Allah’a ortak koan kimselerdir. Onlar, Allah ile birlik-

te baka ilâhlar da kabul eder ve öyle derler: ‘Biz onlara, sadece bizi Al-

lah’a yaklatrsnlar diye ibadet ediyoruz*25
Bir keresinde ise öyle demi-

lerdir: ‘(Peygamber) lâhlar tekbir ilâh yapyor. Bu tuhaf bir itir.*
2*

Üçüneü grup ise, mua t(iladr (ateist). Onlar, ilâh bütünüyle red-

dedenlerdir. Böylece onlar, âlem için veya âlemden bir ilâhm varln
kabul etmez.

Dördüncü grup, münafklardr (ikiyüzlü). Onlar, üzerlerindeki

bask nedeniyle Müslüman olduklarn gösteren söz konusu üç gruptan

biridir. Bu bask nedeniyle, canlar, mallar ve nesilleri hakknda korku

duyarlar. Onlar içlerinden ise bu üç gruptan birinin inancna sahiptir.

Bu dört snf, cehennemlik olan ve oradan çkmayacak cin ve insan

topluluklardr. Bunlarn saysnn dört olmasnn nedeni, ayette blis’in

önümüzden, ardmzdan, samzdan ve solumuzdan bize geleceini

bildirmesidir. blis, ortak koana önünden gelir. Mattlaya (aleist) ar-
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dndan, kibirliye sandan, ikiyüzlüye ise solundan gelir. Sol, en zayf

yöndür. Çünkü münafk bu gruplarn en zayfdr. Nitekim sol, sa
yönden daha zayftr. Kibirliye ise sadan gelir. Sa, gücün yeridir.

Çünkü kibirli, kendisinde bulduu gücü nedeniyle büyüklenir. Mürike

ise önünden gelir. Çünkü ön, görü yönüdür. Böylece gören kimse, Al-

lah'n varlm kabl eder ve O’nu inkâr edemez. blis ise, onun Allah’a

ortak komasn salar. Ateiste ise arkasndan gelir. Çünkü arka, bakma

yönü deildir. Ona öyle der: ‘Hiçbir ey yoktur.’ Baka bir ifadeyle,

ilâh diye bir ey yoktur.

Allah cehennem hakknda öyle der: ‘Onun yedi kaps vardr. Her

bir kapnn ise, bölünmü bir parças vardr.
5527

Bunlar, dört mertebedir.

Cehennemlikler için her bir kapdan taksim edilmi bir parça (ceza)

vardr. Onlar, azaplarnm menzilleridir. blisin kendisinden kullara gel-

dii yönler olan dört ile yedi kap çarpldnda, çarpm sonucu, yirmi

sekiz menzildir. Allah’n tekil insan için belirledii menziller de böyle-

dir. Söz konusu olan, ay ve dier hareketli yüdzlardr. Onlar, bu men-

zillerde hareket eder ve varlklar meydana getirmek için konaklarlar. Bu
gezme (seyr) esnasnda ise, unsurlar âleminde oluan fiiller meydana

gelir. Çünkü bu gezegen yldzlar, dört doada snrldr ve çarplm-

lardr Dört doann çarpld menziller ise, yedidir. Böylece çarpmdan

yirmi sekiz menzilleri meydana çkar. ‘Bu, aziz ve her eyi bilenin takdiri-

ne göredir.’
528 Nitekim Allah öyle buyurur: ‘Hepsi birfelekte yüzer .

5529

Allah'n gezegenleri (feleklerinde) hareket ettirmesinden yirmi se-

kiz menzilde meydana gelen ey ise, yirmi sekiz harfin varldr. Allah,

kelimeleri onlardan meydana getirmi, her ahsn içindeki iman-küfür

ve yalan-doruyu söylemesiyle âlemde inançszlk ve iman ortaya çk-

mtr. Bunun nedeni, görünüte söyledikleri eylerle Allah’n kullarna

kar kesin kantnn fiilen gerçeklemesini salamaktr. Allah onlar için

melekler görevlendirmitir. Bu melekler, kullarn söylediklerini yazar.

Allah öyle buyurur: ‘Deerli yazclar :
5530 Baka bir ayette ise,

1

söyledik-

leri her lafzda bir gözetleyen vardrV31

Allah, cehennem menzillerini de yirmi seldz yapmtr. Bandan
dibine kadar cehennemin bütünü ise, yüz basamaktr. Bunlar, mutlula-

rn girdii cennet derecelerinin benzerleridir. Basamaklardan her birisin

yirmi sekiz menzili vardr. Yirmi sekiz, yüzle çarpldnda sonuç, iki
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bin sekiz yüz menzil eder. Dolaysyla bunlar, iki bin sekiz yüz menzil-

dir. Binaenaleyh bu yirmi sekiz sürekli olarak bize elik eder. te, ce-

hennemin menzilleri bunlardr.

Dört gruptan her birine ait yedi yüz tür azap vardr. Onlar, dört

gruptur. Toplam, iki bin sekiz yüz tür azaptr. Nitekim cennetlikler

için de o kadar sevap vardr. Bu durum, onlarn verdii sadakalarda

açklanr. ‘Her baanda yüz tohum bulunan yedi veren baah gibi .’532 Top-

lamlar yedi yüzdür. Cennetlikler ise, dört gruptur: Bir eriat getiren

peygamberler, (önceki eriata uyan) nebiler, veliler ve müminler. Bu

dört gruptan sadaka veren herkes için amelinin yedi yüz kat ödülü var-

dr. Kur’an’n doyurucu açklama tarzna balanz! Allah’n iki yerde -

cennet ve cehennem- yaratklarnda adaletteki dengesine balanz! Cen-

nette nimet kaps, cehennemde ise azap kaps vardr.

Bu kadaryla, cennetlikler ve cehennemlikler arasnda ortaklk ger-

çekleir: Bu durum, derece ve basamaklarn saysndaki eitlikten kay-

naklanr. Onlarn arasnda baka bir nedenle de farkllk gerçekleir: Bu

ise, cehennemde ilahi ihtisas basamaklarnn bulunmay nedeniyle

cennetten farklldr. Allah’tan gelen bir tahsis azab yoktur. Allah,

azabn dilediine tahsis edeceini kesinlikle bildirmemitir. Buna kar-

n, rahmetini ve ihsann dilediine tahsis edeceini bildirmitir. Öy-

leyse nimetlerinde cennet, cehennemliklerin azabnm ölçütünden farkl-

dr. Cehennemlikler, sadece amelleri karlnda azap görür. Cennetlik-

ler ise amelleri karlnda olduu gibi ihtisas cennetlerinde amelleri

olmakszn da nimet görürler.

(Mutlularn Cennetleri)

Mutlularn üç cenneti vardr: Ameller cenneti, ihtisas (tahsis) cen-

neti ve miras cenneti. Bnu öyle açklayabiliriz: nsan ya da cinlerden

her ahsn atete veya cennette bir yeri vardr. B durum, onun asl iti-

bariyle mümkün bir varlk olmasndan kaynaklanr. Çünkü dta var

olmazdan önce söz konusu eyin yoklukta kalmas ya da (dta) var ol-

mas mümkündü. Bu gerçek nedeniyle, (insan ve cinlerden) her varlk,

nimeti kabul edebildii gibi azab da kabul edebilir (bir doaya sahip-

tir). Öyleyse cennet (insanlar ve cinlerin) hepsini talep ettii gibi hepsi

de cenneti ister. Ayn ekilde, cehennem hepsini talep ettii gibi onlarn

hepsi de cehennemi ister. Çünkü Allah öyle buyurur: ‘Dileseydi, hiç
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kukusuz, hepsini doru yola ulatrrd.’ Baka bir ifadeyle, siz (insan

ve cinler topluluu) bunu kabul etme özelliine sahipsiniz. Fakat hü-

küm kesinlemi, bilgi öne geçmi, Allah’n mutlak iradesi nüfuz etmi-

tir. Artk, onun hükmünü engelleyecek kimse yoktur.

Cennedikler, amellerine göre cennete yerleir. Onlara ait olan, mi-

ras cennederidir. Miras cennederi, cehennemlikler cennete girseydi on-

larn olacak cennederdi. htisas cennederi de onlara aittir. Allah öyle

buyurur:
‘Kullarmzdan takva sahibi olanlar vâris kldmz bu cennet-

leri
533 Söz konusu cennet, cennediklerin miras yoluyla cehennemlikler-

den ald cennederdir. Cehennemlikler (cennete girseydi), o ccnncdc-

rin sahibi olacaklard. Çünkü Allah’n ilminde onlarn cennete girecei

saptanmamt. Allah cehennemlikler hakknda ise, cehenneme girseler-

di kendilerine ait olacak mekânlar müminlerden miras yoluyla alacakla-

rn söylememiür. (Cehennem ile cennet arasndaki) bu fark, genel ih-

sanyla birlikte ilahi rahmetin (gazab) geçmi olmasndan kaynaklanr.

Öyleyse cehennemliklerden atee yerleen herkes, kendi amelleri

nedeniyle yerleir. Bu nedenle orada bo mekânlar kalr. Bunlar, cen-

nedikler cehenneme girseydi dolduracaklar mekânlard. Allah ise, o

mekânlar dolduracak kimseleri öyle bir mizaçla yaratr ki, o mizaçla

cennete grselerdi azap duyarlard. Bu durum u hadiste dile getirilmi-

tir: ‘el-Cebbar (olan Allah), ayan atee koyar ve cehennem ‘yeter, ye-

ter’ der.’ Baka bir anlatmla, ‘kâfi, kâfi’ der.

Allah cehenneme sorar:
c

Doldun mu?' Cehennem ‘daha, var m?’53
* di-

ye karlk verir. Çünkü Allah cennet ve cehennemden her birisine öyle

demiti: ‘Her biriniz dolacaktr.’ Baka bir ifadeyle Allah, her birini de

yaratklarla dolduracan taahhüt etmitir. Ancak cehennemi kendile-

riyle dolduraca kimselere azap etmeyi veya onlarn nimet görecekleri-

ni art komamtr. Ayrca cennet, hiç kukusuz, cehennemden daha

genitir. Çünkü cennetin genilii, göklerin ve yerin genilii kadardr.

(Genilii böyle ilçen) uzunluu ne kadardr, var sen hesap et? Cehen-

neme kyasla cennet, içerdii eylere göre dairenin çevresi gibidir, et-

Tenezzulâtü’l-Mûsuliyye isimli kitabmzn Sah Günü bölümünde cenneti

betimledik ve bulunduu hal üzere onu açkladk. Cehennemin genili-

i ise, sabit gezegenler feleinin dairesini iki çapa ayran çizgi kadardr.

Bu darlk nerede, o genilik nerede!
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Bu geniliin nedeni, (Hakkn amelleri olmakszn kullarna tahsis

ettii) ihtisas cennetleridir. Bir rivayette ‘Cennette kimsenin bulunma-d mekânlar olaca’ zikredilir. Allah o mekânlar doldurmalar ama-

cyla cennet için kimi varlklar yaratr. Bu durum, er-Rahman’n cenne-

te ayan koymas demektir. Bu durum, sadece ihtisas cennetlerinde

geçerlidir. (Her konuda) ‘Hüküm, Büyük ve Yüce Allah'a aittir.*
35 Allah

dilediini rahmetine tahsis eder. ‘Allah büyük ihsan sahibidir.

*

!<’ Cehen-

nemlikleri atee sadece onlarn amellerinden dolay yerletirmesi de, Al-

lah’n cömertliinin bir parçasdr.

‘Onlarn azabna azap ekledik
*37 ayetinde belirtilen ey ise, belirli bir

gruba aittir. Söz konusu kimseler, saptrc önderlerdir. Allah öyle bu-

yurur: ‘Kendi günahlaryla birlikte onlarm günahlarn da yüklenirler
,m

Onlar, kullar saptran ve onlara saptrc kukular veren kimselerdir.

Kullar, o kukular nedeniyle doru yoldan ayrlr, saptr ve saptrrlar.

Onlara öyle derler: ‘Bizim yolumuza uyunuz. Biz de sizin hatalarnz yük-

lenelim.’537 Allah öyle buyurur: ‘Onlar (saptrdklarnn) günahlarndan

hiçbir ey yüklenmezler. Bu sözlerinde onlar yalanclardr.*™ Bilakis sapt-

rlm insanlar kendi hatalarn srtlanacaktr. Onlar saptranlar ise, sap-

trdklar insanlarn hatalarn olduu gibi ayn zamanda kendi hatalar-

n da srtlanacaktr. Kendilerini saptranlar hatalarn srtlansa bile,

sapmlarn hatalarndan hiçbir ey eksilmez.

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Kötü bir adet çkaran kii, o adetin

günahn olduu gibi daha sonra onu ileyecek insanlarn günahlarm

da üsüenir. Bununla birlikte, onu yapanlarn günahlar eksilmez.’ Bu

husus,
‘

sonra onlarn inançszlklar artar
5541

ayetinde belirtilen durum-

dur. Onlar, haklarnda öyle denilmi kimselerdir: ‘Onlarn azaplarna

azap kattk.’’542 Binaenaleyh onlar, atete ancak hak ettikleri yerlere yerle-

ir. Cennet (ehli) ise, böyle deildir. Çünkü cennetlikler, cennette amel-

leriyle hak ettikleri mekânlara -ki bu durum cehennemliklerin amelleri

karlnda cehenneme yerlemelerine benzer- yerletikleri gibi ayn

zamanda (cennete giremeyen kâfirlerden) miras yoluyla elde ettikleri

mekânlara ve (Allah’n bir ihsan olarak) ihtisas cennetlerine de yerleir-

ler. Cehennemlikler için böyle bir durum söz konusu deildir.

Amellerin karl olan sürenin bitiminden sonra, cehennemliklere

ateteyken Allah’n ihsan ve rahmetinin ulamas kaçnlmazdr. (Bu ih-
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san, ateteyken gerçekleecektir) Çünkü onlar, ateten çkacak deildir.

Dolaysyla "atete ne dirilir ne de ölürler.’ Duyumsayan ruhun kendile-

rinden ayrlmas nedeniyle organlar hissizlqir. Bir gruba Allah, azap

süresinin tamamlamasnn ardndan, azap ile amel arasnda hayalî bir

nimet verir. Bu nimet, uyuyan insann gördüü ve derisinin (duyumsa-

d) hazza benzer. Allah öyle buyurur: ‘Onlarn derileri olgunlatn-

da .’543 Derilerin olgunlamas, daha önce belirttiimiz gibi, hissizlemesi

demektir. Derilerin olgunlama ve deime süresinde aclardan kurtu-

lurlar. Çünkü olgunluk süresi tamamlandnda, onlarn hakknda ate

söner. Böylece onlar atete ‘cehennemlik olmadklar halde’ atee grc
bir toplum gibi kalr. Allah, onlar bir ekilde öldürür. Böylece atein

bedenlerinde yapt eyi hissetmezler.’

Bu hadis, mam Müslim tarafndan es-Sahih’iade zikredilmitir. Bu

durum, Ailah’m rahmeti ve ihsanndandr.

(Cehennem Kaplan)

Cehennem kaplarna gelince, Allah cehennemliklerin özelliklerin-

den bir ksmn belirtmitir. Fakat zikredilenler, bu dört gruptaki kim-

selerin özellikleridir. Cehenneme girip efaat ya da ilahi inayet sayesin-

de oradan çkanlara gelince, Allah cehenneme girenleri kendisiyle nite-

ledii baz özellikleri belirtirken onlarn buradan çkmasn salayan

eylerden söz etmitir. Cehennemin kaplan Cahîm kaps, Sakar kaps,

Sair kaps, Hutame kaps, Lazzâ kaps, Hamiye kaps ve Hâviye ka-

psdr.

Kaplar, arkalarnda bulunup kendisi adma hazrlandklar eylerin

(ya da kimselerin) özellikleriyle isimlendirildi. Oraya girenler ise, söz

gelii Allah'n Lazzâ kaps hakknda dedii gibi, baz özelliklerle isim-

lendirilmitir. Allah, Lazzâ kapsnn, c

yüz çevirip gerisin geriye dönen ve

mal toplayp barndranlar çardm ’544 söyler. Sakar kaps hakknda

ise, öyle der: ‘onlara ‘Sizi sakar
5

a sevk eden sebep nedir?’ diye sorulur.

öyle derler: ‘Biz namaz klanlardan olmadk. Yoksullar da doyurmadk.

Biz bo ilerle ilgilenenler gibi daldk gittik. Din gününü yalanlyorduk,’545

Cahm kapsnn -ki bu kapnn ardnda kyamet gününü yalanlayanlar

vardr- ardnda bulunanlar hakknda ise, öyle der: ‘O günü sadece takn

ve günahkarlar yalanlar™ Böylece o kapnn ardnda bulunanlar, gü-

nah ve taknlk özelliiyle nitelemitir. Sonra onlar hakknda öyle de-
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mitir: ‘Onlar Cahîme atlr. Sonra da *yalanladnz ey buydu’ deni-

lir.
,5W Benzer eyler, Hutame veya Saîr ve Kuran ve Sünnette geçen ce-

hennem kaplar için söylenir.

Böylece ana mertebe ve tabakalar zikretmi olduk. Amellerin bu

konaklama yerleriyle ilikilerine gelince, b ilikiler, açklanmas uzun

sürecek ölçüde çoktur. Açklamaya kalksaydk, uzun bir süre gerekirdi.

Çünkü bunlar hakkmdaki (bilgi) imkan boldur. Fakat ameller zikredil-

dii gibi onlara verilecek azap da zikredilmitir. Onlardan birisini ö-
rendiinde -bir de Rabbinden açk bir kant ve nura sahip isen- Allah

cömerdiiyle seni onun bilgisine ulatrr.

Bizim bu bölümde taahhüt ettiimiz, ve bölüme balk yaptmz
ey, mertebelerin zikredilmesinden ibaretti. Biz de (tekeffül ettiimiz

gibi) mertebeleri belirttik ve açkladk. Kitabmzn bir takm bölümle-

rinde ise, okuyucunun hayrete düecei eyleri zikrettik. Bunlar, ban-

dan itibaren bu bölümde kant olarak getirdiimiz ayetlerdir. Örnek

olarak Allah’n blis’e zikredilen eyleri emretmesini verebiliriz (kullan

saptrmayla ilgili emir): Acaba bu ilahi emre balanmas nedeniyle,

kendisine dönen bir ey var mdr yok mudur? Bu gibi uyarlar öre-

nirsen, bedbahtlara ve cehennemliklere tahsis edilmi pek çok ilahi bil-

giyi örenmi olursun.

Bu bölümde bu kadar açklama yeterldr. ‘Allah hakk söyler ve

doru yola ulatrr.’

• • •• M M
ALTMI UÇUNCU BOLUM

nsanlarn Dünya Alemi ve Dirili Arasndaki
Berzah'ta Kalmasnn Bilinmesi

Düünen kimse (bilir ki) kyamet ile dünya arasnda

Berzah mertebeleri vardr, surlar onlara aittir.
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Bu mertebeler sahibinin ölümden önce bulunduu

Durumun hükmünü içerir. bret alnz!

Mertebeler, herkes üzerinde öncelik ve saltanat sahibidir.

(Mertebeler) Srlar izhar eder. Ne bakîdir ne yok olurlar

Onlarn varlkta geni bir imkan vardr

Snrszca; ned varlklar ve ne eserleri vardr

Hakka ‘ol’ derler. Hak ise onlarn yaratandr

Bir insan onlarn hükümlerinden nasl çkar?

limler ve bütün susturucu darbeler anlardadr

Deliller, susturucu kantlar ve ibretler andadr

Hayal olmasayd bugün yokluktaydk

Ne bizdeki amaç biterdi ne de dileklerimiz-

(Hayali anlatan) ‘Sanki’ (edatnn) otoritesi, eer gerei gibi düünür-

sen

eriat om getirdii gibi aklve inceleme de om getirdi (kabul etti).

Sfatlarn kökeni olan harflerden.

Suretlerden ayrlmazsn, onun suretleri gelmezden.

(Berzah: Ucu Olmayan ki ey Arasnda Ayrc Durum)

iirdeki ‘sanki’ otoritesi’ ifadesinde otorite (sultam) merfi okunur.

Yani, hayalin otoritesi ‘sanki’nin ta kendisidir (kuku ifade eder). Bu

durum, Hz. Peygamber’in ‘Allah’ sanki görürcesine ibadet et’ hadisin-

de belirtilen durumdur. (sim cümlesinde) Bu ifade (sanki) haber,

mübteda ise, ‘onun otoritesi’ kelimesidir. Bu durumda cümle öyle ku-

rulabilir: Lafzlar içinden hayal mertebesinin otoritesi, sanki lafz dr.

Bilmelisin ki: Berzah, iki durumu ayran ve hiçbir zaman tç olma-

yan bir eydir. Örnek olarak, gölge ve günei ayran çizgiyi verebiliriz.

Baka bir örnek olarak u ayeti zikredebiliriz: ‘ki deniz birbirine akm-
tr. Aralarnda bir berzah vardr, kavumazlar.’5*8 ‘Kavumazlar’, biri di-

erine katmaz demektir. Duyu onlar ayrt etmeyi baaramasa büe,

akl o ikisinin arasnda onlar ayran bir engelleyici bulunduuna hük-

meder. te bu akledilir engelleyici ey, berzahtr. Duyuyla alglanrsa, o
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zaman söz konusu oian berzah deil, baka bir eydir. Birbirine komu
olan ve (birlememek için) berzaha muhtaç olan her iki eyi var sayd-

mzda, berzah onlardan hiç birisi deildir. Ancak her birinin gücü

berzah’ta bulunur.

Berzah bilinen-bilinmeyen, var olan-olmayan, olumlanan

olumsuzlanan, akledilir olan-olmayan eyler arasnda ayrc bir durum

olduu için, berzah diye isimlendirildi. Berzah, kendiliinde akledlirdir

ve hayalden baka bir ey deildir. Çünkü onu algladnda -ayet akll

isen- var olan bir eyi algladn bilirsin. Gözün onun üzerine düer ve

kesin bir kantla unu anlarsn: Kendi bana ve asl itibariyle, orada bir

ey vardr. Binaenaleyh berzah, kendisi adna bir varlk eylii kabul

edip kendisini var sayarken ayn eylii ondan dütüün bir ey deildir.

(Hayal Berzah Gibidir: Ne Vardr Ne de Yoktur, Ne Bilinir Ne de

Bilinmez)

Hayal, ne vardr ne yoktur, ne bilinir ve ne de bilinmez, ne olum-

suzlanan ve ne de olumlanan bir eydir. Nitekim insan kendi suretini

aynada görür. Bu durumda insan bir ekilde suretini algladndan

emin olduu gibi bir yönden suretini alglamadn bilir. Çünkü ayna

küçük ise, suretinin küçük olduunu görür. Hâlbuki bilir ki, sureti gör-

düüyle kyaslanamayacak kadar büyüktür. Ayna büyük ise, bu kez, su-

retinin gördüünden daha küçük olduundan emin olduu halde sure-

tini son derece büyük görür. Suretini gördüünü ise, inkâr edemez. Bu
esnada insan suretinin aynada bulunmadm veya ayna ile kendisi ara-

snda olmadn veya ister sureti olsun ister olmasn gözün nlarnn
dtan görülen eyin suretine yansmadn bilir. Böyle olsayd, sureti

miktar ölçüsünde ve bulunduu hale göre alglam olurdu. nsan sure-

tini bir klçta gördüü uzunluk ve genilikten, zikrettiimiz durum

açlda kavuur. Bununla beraber insan, hiç kukusuz, kendi suretini

gördüünü bilir. Binaenaleyh insan, suretini gördüü ya da görmedii-

ni söylerken, kesinlikle halelidir.

Öyleyse görülen suretin mahiyeti nedir? Onun görüldüü yer nere-

sidir? Durumu nedir? Suret bir yandan olumsuzlamrken dier yandan

sabittir; bir yandan var iken dier yandan yoktur, bilinir ve bilinmezdir.

Allah bu hakikati kulu için bir örnek olarak ortaya koymutur. Bundan

u sonuç çkar: nsan kendisini ve hakikatini alglamaktan aciz ve akn
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ise, onu yaratan alglamada daha aciz, daha bilgisiz ve akndr. Çünkü

kendisi âlemin bir parças olduu halde, hakikati hakknda bilgi edine-

memitir. Bu durum, Hakkn insana tecellilerinin akllarn kendisinde

hayrete dütüü ve hakikatini idrak etmekten aciz kald bu durumdan

mana olarak daha latif ve ince olduuna dikkatini çeker. nsann acizlii

öyle bir noktaya varr ki, artk ‘bunun bir mahiyeti var mdr, yok mu-

dur?
1

der. Çünkü onu saf yoklua lcatamaz -çünkü gözü belirli bir eyi

alglamtr-. Onu srf varla da katamaz. Çünkü ortada bir ey bulun-

madn bilmektedir. O eyi srfimkana da katamaz.

nsan, uykuda ve ölümden sonra böyle bir hakikate ular. Böyle-

likle arazlar kendi balarna bilfiil var olan sureder ve herhangi bir ku-

ku duymad ceseder olarak görür. Bu arazlar onunla konutuu gibi

insan da onlarla konuur. Keif sahibi ise, uyuyan insann uykusunda ve

ölünün ölümden sonda gördüü eyleri uyankken görür. Nitekim ölü,

ahirette araz olmalarna ramen amellerin suretlerinin tartldn gö-

rür. Bizzat ölümü ise, kurban edilen parlak bir koç suretinde görür.

Ölüm, bir toplanmlktan ayrma nispetidir. Öyleyse, hakknda cahil

kalnan ve bilinmeyen (baka bir açdan ise) bilinen ve bilgisiz kalnma-

yan tenzih ederim!
‘O’ndan baka ilâh yoktur, O Aziz ve Hakîm’dird4’

nsanlarn bir ksm bu hayaldeki eyi duyu gözüyle görürken baz

insanlar hayal gözüyle görür. Kastettiim, uyanklk halindekidir. Uy-

kuda ise, kesin olarak hayal gözüyle görür. Dünyada ya da kyamet gü-

nünde, ksaca her nerede olursa olsun insan ayrtrmak isterse, neyi ta-

hayyül ettiine bakmal ve onu bakyla snrlamaldr. Yaratltaki de-

ime nedeniyle baklan eyde (var) olular deiiyorsa, onun bizzat o

ey olduunu inkâr edemez. Bak da, o eydeki oluumlarn deimesi

(nedeniyle o eyi) snrlayamaz. Örnek olarak, farkl renklere giriinde

bukalemuna bakan insann durumunu verebiliriz. te bu, hiç kukusuz,

hayal gözüdür, duyu gözü deildir. Böylelikle hayali -duyu gözüyle de-

il- hayal gözüyle alglamsndr.

Nurdan veya ateten yaratlm rulian gördüünü iddia eden in-

sanlarn pek az bunun farkndadr. Onlar, alglanan suretleri gördükle-

rinde neyle algladklarn hilmezler. Dy gözüyle mi, yoksa hayal gö-

züyle i? Her ikisi de -yani her iki alg da- görme duyusuna baldr.

Çünkü göz, hem hayal hem de duyu gözüyle görmeyi salar. Bu ilim,
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baka bir ifadeyle (duyu ve hayal gözü anlamnda) iki gözü ile duyunun

gözüyle görme duyusunu ayrt etme bilgisi, önemli bir ilimdir. Gözün

tahayyül edilen eyi alglayp ondan gafil kalmadn ve onu farkl olu-

umlar kazanmad bir durumda gördüünü (var sayalm). Bunun ya-

n sra, (alglanan) zat herhangi bir tereddüt olmakszn tek iken, göz

onu ayn durumda farkl yerlerde görmez ya da söz konusu ey, farkl

varlklarda bakalamaz ve yer deitirmez. te böyle bir durumda in-

san, görülen eyin -tahayyül edilen bir ey deil- duyulur bir ey (oldu-

unu); onu ise -hayal gözüyle deil- duyu gözüyle gördüünü anlar.

Buradan insann rüyada Rabbini görmesinin mahiyetini, idrakin

O’nu snrlamasnn ve kontrol etmesinin niteliini örenirsin. Hâlbuki

Allah, suretten ve Örnekten münezzehtir. Ayrca el-Bari Teala’nn, ‘in-

sanlarn O’nu görecei en aa surette tecelli edebilecei’ ve ‘insanlarn

O’nu tanyacaklar suretten surete girecei’ hakknda sahih hadiste ge-

çen ifadelerin anlam da örenilir. Hâlbuki insanlar, tandklar surette

tecelli etmezden önce Hakk (tanmadklar surette tecelli ettiinde) in-

kâr etmi ve O’ndan uzaklamt. Böylece hangi gözle O’nu gördüü-

nü (buradan) örenirsin.

Öyleyse hayalin, -kastettiimiz hayal gözüdür- kendisiyle ya da ba
gözüyle alglanabildiini açkladmz gibi bu konuda doru olup iti-

mat edebilecein hususlar da açkladk. Aadaki iirimiz bu meseleyle

ilgilidir:

Sevgilim tecelli ettiinde

Hangi gözle O’nu görürsün ki?

Kendi gözümle deil, O’nun gözüyle.

Öyleyse O’nu O’ndan bakas görmedi ki!

Bu ifade, O’nun makamn yüceltmek ve sözünü dorulamak ama-

cyla söylenmitir. Çünkü Allah öyle buyurandr: c

Gözler O’nu idrak

edemez?550 (Bu ayet) herhangi bir yere özgü deildir. Bilakis Allah onu

(mekân belirsiz) genel bir ayet, anlam kesinlemi belirli bir mesele

olarak gönderdi. Dolaysyla O’ndan bakas O’nu idrak edemez. Öy-

leyse Hakk Hakkn gözüyle görürüm. Sahih (kutsi) bir hadiste öyle
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denilmitir: ‘Ben bana yaklaan kulumun kendisiyle gördüü gözü olu-

rum.
5

.

Ey gaflet uykusunda uyuyan insan! Gafletten uyan ve kendine gel!

Sana bilgilere (giden) bir kap açtm. Söz konusu bilgilere (akln) fikir

gücü ulaamaz, fakat akllar, ya ilahi inayet ile ya da zikir ve tilavetle

kalpleri cilalamak suretiyle onu kabul etme (derecesine) ulaabilir. Böy-

lelikle akl, tecellinin verisini kabul eder; tecellinin verdii bilginin de

fikir gücü bakmndan nefsinin gücünün dnda olduunu ve fikrin o

bilgiyi kesinlikle vermeyeceini anlar. Böylece insan, kendisini böyle

bilgileri kabul edecek bir özellikte yaratt için, Allah’a ükreder. Bu

yaratl, peygamberlerin, nebilerin ve velilerden inayete mazhar olmu

kimselerin yaratldr. Bu durum, insann, aklnn (bilgiyi) kabul özel-

liinin fikir gücünden daha üstün olduunu örenmesini salar.

Kardeim! Bundan sonra, kapnn ardndan sana kimin tecelli etti-

ini iyice ören! Bu, kapal bir meseledir. Derin akllar onda hayrete

dümütür.

âri (Hz. Peygamber) -ki o doru sözlü olandr- ölümden sonra

kendisine göçeceimiz ve nefislerimizi kendisinde müahede edecei-

miz bu berzah mertebesini ‘sureder’ ve ‘sur
5

diye isimlendirdi. Burada

(sureüer anlamndaki) suver, suret kelimesinin çouludur. Böylece su-

redere üflenir ve (srafil) suru üfler. Kastedilen ey, bizzat berzahtr.

Halleri ve özellikleri deitii için, verilen isimler de deimitir. Özel-

likler deimi, dolaysyla ona verilen isimler de deimitir. Böylelikle

onun isimleri, bizzat o oldu. Alkanl, gerçekleri sadece didiklemek

olup onlardan herhangi bir ey örenmemi kimse, bu meselede hayre-

te düer. Çünkü o insan, (sur ve sura üflemek diye karladmz)
nakr’n, nakur’un varlnda bir asl olduunu anlayamad gibi nakur

kelimesinin de nakr isminin varlnda asl olduunu anlamamtr. Bu

(mastar ve isim arasndaki) iliki, u dilbilgisi meselesine benzer: Fiil mi

mastardan türemitir, mastar m fiilden?

Muhakkik-sûfi, baka bir ey vastasyla dilciden ayrlr. Böylece

sûfînin sorunu, dilcinin kelimenin kökeni konusundaki sorununa ben-

zemez. Ru ayrm ise, u ayetle gerçekleir: ‘Suretlere üflenir Allah ‘üf-

lenilen ey5
demedi. Acaba (üflenilen eyin) suretler olmas, üflemenin
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ya da ‘üfledi’ (fiilinin) midir? Yoksa üfleme (mastar veya ‘üfledi’ fiili),

suretlerin isminin varlnda bir asl mdr?

Allah ‘insann suretinin düzenlenmesi’nden bahsederken öyle bu-

yurur: ‘O’na üfledim*
51 Hz. sa hakknda ise, bedeninin yaratlmasndan

önce öyle buyurur: ‘Ona (Meryem’e) ruhumuzdan üfledik.*
53

Böylelikle

suret ortaya çkm ve hayret gerçeklemitir. Asim mahiyeti nedir?

Acaba suret, üflemenin varlnda asl mdr? Yoksa üfleme mi asildir?

Bu da, bu hususla ilgili (dier) bir sorundur. Cebrail zikredilen vakitte

(sa’y Meryem’e aktaraca vakit) insan suretinde görünüyordu. Mer-

yem ise, onun insan olduunu zannetmiti. Acaba Meryem Cebraü’i

duyusal gözüyle mi yoksa hayal gözüyle mi alglamt? Böyle ise, Mer-

yem hayali hayal gözüyle alglayan kimselerden olur. Hal böyle ise, en

büyük sorun senin için çözülmü demektir. O da udur: Acaba hayal,

gerçek-duyusal suretler verebilecek bir güce sahip midir? Öyleyse, du-

yunun hayale kar bir üstünlüü olmaz. Çünkü duyu, surederi hayal

için venr. Hal böyle ise, etkin olan etkin olduu eyde nasl etkin ol-

maktadr? Etkin olunan eyde etkin olan eyin mahiyeti nedir? Böyle

bir ey akl bakmndan imkanszdr.

Bu srlar iyice incele! Bunlar örenebilirsen, bu konuda senin

dengin olann dnda, âlemde senden daha zengini yoktur.

(Hayalin Otoritesi ve Diriltilen Suretler)

Hz. Peygamber’e surederin mahiyeti sorulduunda öyle yant

vermi: ‘O, srafil’in parça parça yedii nurdan yaratlm boynuzdur.’

Böylelikle, eklinin boynuz ekli olduunu bildirerek onu genilik ve

darlk özelliiyle nitelemitir. Çünkü boynuz geni ve dardr. Bize göre

boynuz, aklclarn boynuzun üst ve aa tarafnn farkll hakkndaki

zannndan bakadr. Allah izni verirse, bu bölümden sonra onu zikrede-

ceiz.

Bilmelisin ki: Bu boynuz, olabildiince genitir. Var olan hiçbir

ey ondan geni deildir: Çünkü o, her ‘ey
5
üzerinde olduu gibi ‘ey5

olmayann üzerinde de hüküm sahibidir. Srf yokluu, imkansz, zo-

runluyu vc imkan tasavvur edebilir. Varl yokluk, yokluu varille ya-

par. Hz. Peygamber hayal hakknda, daha doru bir ifadeyle o makam-

dan söz ederken öyle buyurur: ‘Allah’a sanki O’nu görürcesine ibadet
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et .

5

‘Allah namaz klann kblesindedir .

5 Baka bir ifadeyle, Allah’ kb-

lende tahayyül et. Sen de, kendisini gözetmen ve O’ndan utanman için,

O’nun tam karsnda bulunursun. Namaznda O'nun karsnda sayg-

ya sarlrsn. Böyle yapmazsan, hiç kukusuz, saygszlk yapmsn de-

mektir.

(Hayal En Geni ve En Dar eydir)

âri, sende bu özellie sahip ve hayal denilen bir eyin bulunduu-

nu bilmeseydi, öyle demezdi: ‘O’nu -kafa gözünle görürcesine .

5 Çünkü

akl kant, ‘sanki’ durumunu imkansz sayar. Çünkü akl kant, tebihi

imkansz sayar. Ba gözü ise, duvardan baka bir ey görmez. Böylelikle

unu örendik: (Bu ifadesiyle) âri, namazda kendisine yönelmenin

farz olduu kblede Hakkn karsnda bulunduunu tahayyül etmeni

emretmitir. Allah öyle der: ‘Nereye dönerseniz (dönün), Allah’n yüzü

oradadr
’551 Bir eyin yüzü, o eyin hakikati ve kendisi demektir. Hayal,

akl kantyla suret ve tasavvurun hakknda imkansz olduu kimseyi

suretlendirmi, bu nedenle geni olmutur.

Hayaldeki darlk undan kaynaklanr. Hayal, duyusal ve manevi

eylerden veya nispetlerden veya izafet, Allah’n büyüklüünü, zatm

vb. eyleri ancak suret sayesinde idrak edebilir. Hayal suretsiz bir eyi

idrak etmeye kalksayd, onun hakikati buna imkan vermezdi. Çünkü o

vehmin ta kendisidir, vehimden baka bir ey deüdir. Hayal son dere-

ce dardr. Çünkü hayal anlamlan maddelerden kesinlikle soyutlayamaz.

Bu nedenle duyu hayale en yakn ey olmutur. Çünkü hayal, suretleri

duyudan alr. Duyusal suretlerde ise, hayal anlamlar ortaya çkarr. te
bu da onun darldr. Bunun böyle olmasnn nedeni ise, esiz ve ben-

zersiz Tek Allah’tan baka hiç kimsenin snrlanmamak, varln mutlak-

l ve dilediini yapan olmak özelliiyle nitelenmemesi içindir.

Öyleyse hayal, bilinen eylerin en geniidir. Bu büyük geniliine

ramen -ki onunla her ey üzerine hüküm verilir- anlamlar kendilikle-

rinde bulunduklar maddelerinden soyut olarak kabul etmekten acizdir.

Böylelikle hayal bilgiyi süt veya bal veya arap ve inci suretinde görür.’

Müslümanl kubbe ve direk suretinde görür. Kuran ise ‘ya ve bal

suretinde görür.’ Dini ‘kayt suretinde görür.’ Hakla ise ‘insan veya nur

suretinde görür.’ Öyleyse hayal gcni-dardr. Allah ise, mutlak anlamda

genitir, yaratklarm yaratt özellikleri ‘bilendir.’ Nitekim Allah öyle
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buyurur: ‘Allah her eye yaratln verdi, sonra doru yolu gösterdi .’555

Baka bir ifadeyle Allah, her eye yaratln vermekle, ileri bulunduk-

lar üzere açklamtr.

(srafil’in üfleyecei) Boynuzun nurdan olmasnn nedeni, nurun

keif ve ortaya çkmann sebebi olmasdr. Çünkü nur olmasayd, göz

hiçbir eyi alglayamazd. Allah ise, bu hayali nur yapmtr. Her eyin

sureti onunla alglanr. Nitekim bunu daha önce zikretmitik. Öyleyse,

hayalin nuru srf yoklua da yaylr ve onu varlk olarak tasvir eder. Öy-

leyse hayal, bütün yaratlmlar içinde nur adn almaya daha layktr.

Dolaysyla onun nuru, dier nurlara benzemedii gibi tecelliler onunla

alglanr. Söz konusu olan, hayal gözünün nurudur, yoksa duyu gözü-

nün nuru deildir. Anlaynz!

Çünkü bu, hayalin nur olmasn örenmeni salar. Böylelikle bil-

meyen kimseye göre, hayal hakknda doru yarg verirsin. Bilmeyen in-

san hayal hakknda öyle diyen kimsedir: ‘(Söz gelii) B11 bozuk bir ha-

yaldir.
5 Böyle demesinin nedeni, bu söz sahibinin Allah’n kendisine

verdii hayali nuru bilmeyiidir. Nitekim böyle söyleyen insan, duyuyu

da baz alglarnda yanllar. Hâlbuki duyunun idraki de, gerçekte do-

rudur. Ilüküm vermek ise, duyuya deil baka bir güce aittir (d o da

akldr). Öyleyse hüküm veren yanlmtr, yoksa duyu yanlm deil-

dir. Hayal de böyledir. Hayal, nuruyla idrak ettii eyi idrak eder, kendi

hükmü yoktur. Hüküm, bakasna aittir ki, o da akldr. Öyleyse hata,

duyuya nispet edilmez. Çünkü kesinlikle bozuk hayal diye bir ey yok-

tur. Bilakis hayal (ya da duyu), bütünüyle dorudur.

Bizim arkadalarmz da bu ‘boynuz’ hakknda yanlmtr. Aklcla-

rn büyük ksm, onyn dar yerini merkez saymtr. Üstünü ise, daha

üstünde herhangi bir felein bulunmad en üst felek sayarlar. Onun

içerdii suretler ise, âlemin suredendir. Boynuzun geni tarafn üst,

dar tarafn ise, âlemin aa taraf saymlardr. Gerçek, onlarn zannet-

tii gibi deildir. Bilakis daha önce belirttiimiz gibi hayal, Hakk ve

O’nun dnda-yoklua varncaya kadar âlemdeki her eyi tasvir eder.

Bu nedenle üst taraf dar, aa taraf ise geni olmutur. Allah onu

böyle yaratt. Allah’n onun ilk yaratt ksm dardr. Son yaratt ks-

m ise geni olan yerdir. Bu ksm, canlnn bana dönük olan ksmdr.
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Fiillerin ve varolanlarn mertebesi ise daha genitir. Bu nedenle ari-

fin bilgideki genilii, alemden bildii kadar olmutur. Ardndan Al-

lah’n mutlak birliinin bilgisine geçmek isteyince, kademe kademe ge-

nilikten darla yükselir. Böylece keif yoluyla Hakkn zati hakknda

bilgisi artt ölçüde bilgileri azalr. En sonunda, bildii ey olarak sa-

dece Hak kalr. Bu ise, boynuzun en dar yeridir. Öyleyse hayaln dar

yeri, gerçekte en üst taral olduu gibi tam üstünlük de o ksmndr.

Söz konusu yer, Allah onu canlnn banda meydana getirdiinde,

kendisinden (hayalin) ortaya çkt balangç noktasdr. Binaenaleyh

darlktaki suretine göre yükselmeyi sürdürür ve aa taraf geniler.

Hali ise bakalamaz. Öyleyse o, ilk yaratlm olandr.

Dikkat ediniz! Allah’n yaratt ilk ey kaiem’dir. Ona (ilk) akl da

diyebilirsin. Nitekim Hz. Peygamber onu böyle isimlendirdi. Öyleyse

Allah, sadece tek bir ey yaratm, ardndan bu bir’den (dier) yaratkla-

rn yaratm, böylccc âlem genilemitir. Saylar da boyledir. Onlarn

kayna, birdir. Bu bir, varlk bir’i deil, kinciyi kabul eden bir’dir.

Sonra • saylar say basamaklarnda dizilii ve say katlarn kabul eder.

Böylelikle sonsuza kadar büyük bir ekilde geniler. Binler ve dier ba-

samaklar gibi, genilikte belirli bir smra ulatnda ise, kendisinden

saynn ortaya çkt bir’i ulatn saylardan çkarmaya balar ve sü-

rekli olarak sayy eksiltirsin. Bu durumda, varlyla saynn ortaya çk-

t ikiye -çünkü bir saylarn balangcdr- ulatnda içinde bulundu-

un genilii yitirirsin. Öyleyse bir, eylerin en dardr. Bu anlamda bir,

kendisi bakmndan say olmasSa bile, onlarn ilkesi olmas anlamnda

(iki veya üç ve dört olmas bakmndan) saydr. Böylelikle bir, hiçbir

zaman somut varlyla ismini bir araya getiremez. Bunu bilmelisin!

(Berzah’a Braklm Bedenlerin Ruhlar)

nsanlar, suretleri nitelerken daha önce belirttiimiz gibi görü ay-

rlna dümütür. Bunu ortaya koyduktan sonra, bilmelisin ki: Allah

ruhlar (canlan) unsurlardan olumu bu doal bedenlerden aldnda,

onlara bu nuranî boynuzun toplamnda bedensel suretler verir. Böylece

insan, ölümden sonra berzah âleminde alglad her eyi o boynuzda

sahip olduu suretin gözüyle ve nuruyla idrak eder. Bu gerçek bir id-

raktir. Oradaki suretlerin bir ksm tasarruflar snrlanm suretler iken

bir ksmnn tasarruflar snrszdr. Snrsz olanlara Örnek olarak, bütün
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peygamberlerin ruhlarn verebiliriz. Baz suretlerin ise, o yerdeyken bu

dünya âlemine baklar vardr. Bir ksm ise, içinde bulunduu hayal

mertebesinde uyuyana görünür. Böyle bir insan, rüyas her zaman do-
ru çkan kimsedir. Herhangi bir doru rüyada (sadk rüya) (görülen su-

rette) yanlma söz konusuysa, yanlma rüyada deildir. Yanlm olan

kimse, rüyay tabir eden tabircidir. Çünkü tabirci, görülen suretle neyin

kastedildiini anlamamtr. Dikkat ediniz! Hz. Peygamber, bir adamn
rüyasn tabir eden Ebû Bekir’e öyle demi: ‘Bir ksmn doru, bir

ksmn ise yanl tabir ettin.’

Bir adam rüyasnda boynunun vurulup bamn yere dütüünü
görmü. Ardndan yere düen kafa yuvarlanmaya balam, bir yandan

adamla konuuyor, adam da onunla konuuyormu. Hz. Peygamber o

kii hakknda öyle demi: ‘eytan onunla oynuyor.’ Hz. Peygamber

adamn gördüü eyin suretini anlam, fakat adama ‘hayalin bozuktur’

dememitir. Çünkü adam doruyu görmü, fakat tevil ederken yanl-

mtr. Bunun üzerine Hz. Peygamber o rüya sahibine gördüü eyin

gerçeini bildirmitir. Ayn ekilde, ‘Firavun’un kavmi dc atee’ o suret-

ler içindeyken ‘sabah-akam sunulur.’ Ancak atee girmezler. Çünkü

onlar, bu boynuzda ye o surette hapsedilmi olarak bulunurlar. ‘Kya-

met günü’ ise, cn iddetli azaba girerler. Söz konusu azap, ölüm halle-

rinde sunulma sayesinde tattklar tahayyül edilen-azap deil, (diriltme

gerçekletii için) duyulur bir azaptr.

Havai gözü bir yandan tahayyül edilen suretleri alglarken öte yan-

dan duyulur suretleri de alglar. Böylece tahayyül sahibi -ki o insandr-

hayal gözüyle bazen tahayyül edilen eyi alglar. Örnek olarak Hz. Pey-

gamberin ‘Bana u duvarn ortasnda cennet gösterildi’ dedii hadisi

verebiliriz. Böylece bunu duyu gözüyle idrak etmitir. Burada ‘duyu

gözüyle’ dedik, çünkü Hz. Peygamber cenneti gördüünde ondan bir

meyve almak için öne doru çkmtr. Atei gördüünde ise, geri çe-

kilmitir. Bu esnada Hz. Peygamber namazdayd.

unu biliyoruz: Hz. Peygamber öyle bir güce sahipti ki, -duyu gö-

züyle deil de- hayal gözüyle onu görseydi, gördüü ey öne çkmak

veya geri çekilmek eklinde bedeninde bir etki yapamazd. Peygamberin

gücüne sahip olmasak ya da onun derecesinde bulunmasak bile, bu du-

rumu bizzat kendimizden tecrübeyle biliriz.
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Her insan, berzah âleminde kazancyla rehin, amellerinin suretle-

rinde hapistir. Ahiret hayatnda, kyamet günü bu suretlerden diriltili-

ceye kadar bu böyle sürer.

c

Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.
5

Yirmi yedinci ksm sona erdi. Bunu yirmi sekizinci ksm takip

edecektir.





FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN
YRM SEKZNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

ALTMI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kyameti, Menzillerini ve Diriliin Niteliini Bilmek.

‘Mi’rac günü’, elli bin senedir

Gaflet ve uyku sahiplerinden uyku gider

Yeryüzü dehet içinde uyanktr

tlâh’n hükmü karsnda bir dalgnlk onu tutmaz-

Garip ol, sakn boyun eme ve temayül etme.

Dilci olan zdhir ehlinden bir gruba.

Bozgunculua koan birisini görürsen

Onun elinden tut, karlnda iyilikle ödüllendirilirsin

Fitnesi, sana bir günü bir yl gösteren adamdan sakn

Ve Kehfe (ashab- kehf) sarl ve sn.

Onun adm itaatten baka yollara gitmitir

Babo ve gafil bir halde, arzusunun peine.



43 2 Fütûhât- Mekkiyye 2

(Kyamet Gününün Anlam)

Bilmelisin kir Bu günün kyarm diye isimlendirilmesinin nedeni,

insanlarn ahirette âlemlerin Rabbinin karsnda kabirlerinden kalkarak

ayakta dikilmeleridir. Ahiret yaratln, bu bölümden önce berzah’tan

söz ederken zikretmitik. Bunun yan sra, Hak hüküm vermek ve

ayrmak için geldiinde insanlar ayaa kalkar.
‘

Melekler saf saftr Allah

öyle buyurur: nsanlar âlemlerin rabbinin karsnda ayaa kalkar.’
556

Baka bir ifadeyle, kendilerine geldiinde âlemlerin rabbinden dolay

ayaa kalkarlar. Burada er-Rab ismi geçmitir. Rab, ‘sahip’ demektir.

Dolaysyla ezmek özellii O’na ait olduu gibi merhamet etmek özelli-

i de kendisine aittir. Burada er-Rahman ismi gelmemitir. Çünkü o

günde gazap ve hesaba çekilmenin varl, cehennemin ve terazilerin

getirilmesi kaçnlmazdr.

Bu mesele, bu bölüm içinde daha sonra zikredilecektir. Bütün bun-

lar ise, er-Rahman isminin gerektirdii mutlak rahmet niteliklerinden

deildir. u var ki Allah rahmetin kendisinde en baskn olduu ilahi bir

ismini zikretmitir ki o da er-Rab ismidir. Çünkü bu isim, terbiye ve s-

lah etmek anlamndan gelir. Binaenaleyh sahip ve efendide bulunan

rahmet ihsan, kendisindeki güç ve ezme özellii ölçüsünde güçlenir.

Böylece ‘rahmeti gazabm geçer
5
ve insanlarn çounluunun günahla-

rn affetmek artar.

Bu konuda söyleyeceim ve açklayacam ilk husus, kyamet gü-

nünde Rabbin dile getirdii yeryüzünün uzatlmas, göün dürülmesi,

onun yeryüzünün üstüne dümesi, meleklerin getirilmesi, o günde

Rabbin gelmesi, yeryüzü uzatlrken ve biçimi deitirilirken yaratkla-

rn nerede bulunaca, cehennemin getirilmesi, onun durumun ne ola-

ca gibi konulardr. Sonra, ‘elli bin sene içinde
5 kyametin duraklarm

bildiren hadis ile efaat hadisini zikredeceim.

Kardeim, bilmelisin ki: nsanlar kabirlerinden kalktnda, Al-

lah’n izniyle, daha sonra zikredeceimiz gibi olurlar. Allah yeryüzünü

baka bir yeryüzüyle deitirir ve yeryüzü Allah’n izniyle uzar. Karan-

ln üzerine köprü uzatlr. Böylelikle yaratklar, Allah yeryüzünü dile-

dii gibi deitirdiinde o köprünün üzerinde bulunurlar. Allah, yeryü-

zünü dilerse suretiyle dilerse baka bir yeryüzüyle deitirir. Bu yeryü-

zü, ‘uyanldk’ diye isimlendirilen ve üzerinde uykunun bulunmad bir
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yeryüzüdür. Böylelikle Allah onu derinin uzatlmas gibi uzatr. Allah

öyle buyurur: ‘Yeryüzü uzatldnda.*57 Allah yeryüzünün geniliim

diledii kat geniletir. Bu miktar, yirmi bir parçadan doksan dokuz par-

çaya kadar olabilir. Böylece yeryüzünde ne bir erilik ne de bükülme

kalr.

Allah göü kendisine doru çeker ve onu sa eliyle ‘yazl katlarn

dürülmesi gibi’ dürer.- Sonra krlgan bir haldeyken onu (daha önce)-

uzatm olduu yeryüzünün üstüne atar. Bu durum, ‘gök parçalanr, o

gün gök krlgandr’558 ayetinde belirtilir. Yaratklar, Allah’n kendisini

uzatt yeryüzüne gönderilir. Böylelikle Allah’n onlara yapaca eyleri

beklemeye koyulurlar. Gök krlgan olunca, melekler onun çeitli nokta-

larna inerler. Yeryüzündekler, kendilerinden kat be kat fazla yüce yara-

tklar (topluluu) görürler. Böylelikle, daha önce hiç tank olmadklar

meleklerin büyüklüünü gördüklerinde, Allah’n onlarm içinde kendile-

rine indiini zannederler ve öyle derler: ‘Rabbimiz de aranzda mdr?’

Melekler ‘Rabbimizi tenzih ederiz! Aramzda deildir, gelecek!’ Ardn-

dan melekler, insan ve cinler âlemini kuatacak ekilde yeryüzünün yön-

lerinin etrafnda dairesel olarak saf tutarlar. Söz konusu melekler, yakn

göün sakinleridir.

Sonra, ikinci göün melekleri de iner. Onlar, Allah ikinci göü dü-

rüp katip diye isimlendirilen yldz atee attktan sonra iner. kinci gök

melekleri ilk göktekilerden sayca çoktur. Bunun üzerine yaratklar öy-

le der: ‘Rabbimiz aranzda mdr?’ Melekler onlarm bu sözlerinden kor-

kuya kaplr ve ‘Rabbimizi tenzih ederiz! O aramzda deildir, gelecek-

tir!’ derler. Böylece onlar da ilk meleklerin yaptklarn yaparlar: Onla-

rn ardnda ikinci bir daire olutururlar.

Sonra üçüncü göün melekleri iner. Üçüncü göün Zühre denilen

yldz atee atlr, Allah onu sa eliyle dürer. Yaratklar kendilerini gö-

rünce öyle derler: ‘Rabbimiz aranzda mdr?’ Melekler ‘Rabbimizi

tenzih ederiz! O aramzda deildir, gelecektir’ diye karlk verirler. Her
gökten sonra i böyle devam eder. En sonunda yedinci göün melekleri

iner. Yaratklar, inenlerin daha öncekilerin hepsinden kalabalk olduu-

nu görünce sorarlar: ‘Rabbimiz aranzda mdr?’ Melekler 'Rabbimizi ten-

zih ederiz! Kukusuz Rabbimiz gelmitir!’ ve *.Rabbimizin vaadi hiç kukusuz

gerçekleir
’SS9 diye karük verirler.
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Allah, karanlk bulutlar içinde gelir. Bu esnada melekler kendisine

elik eder. Sol tarafnda cehennem bulunur. Hakkn gelii bir hüküm-

darn gelii gibidir. Çünkü Allah öyle der: ‘Din gününün sahibi.
3

Kaste-

dilen, bu gündür ve orada ‘Melik’ (Hükümdar) diye isimlendirilir. Me-

lekler ise, yaratklar kuatacak ekilde yedi saf olurlar. nsanlar cehen-

nemi gördüklerinde ise, cehennem zorbalara ve büyüklük taslayanlara

kar ‘kabarr ve öfkesinden solur.’ Bütün yaratklar, gördükleri eyin

azametinden korkarak ve çekinerek cehennemden kaçr. Bu korku,

büyük korkunun kendilerini mahzun etmeyecei kimselerden bakalar

için, ‘en büyük korku’dur. Söz konusu insanlar ise, ‘melekler karlar.

‘Bu size, taahhüt edilmi gününüzdür (derler).'
SM

Onlar, peygamberlerle

beraber güvende olan kimselerdir. Ancak peygamberler, ümmetleri

hakknda endie duyarlar. Bunun nedeni, peygamberlerin yaratklara

kar efkat duygusu özelliiyle yaratlm olmalardr. Bunun üzerine o

gün öyle derler: ‘Esenlik ver, esenlik ver!’

Allah, ‘yaratklar içinden bu korkudan güven içindeki kimseler için

nurdan minberler konulmasn emreder.’ Minberler, o insanlarn top-

lanma yerindeki menzillerine göre, derece derece yüksekliktedir. Onlar,

korkudan güven içinde ve müjdelenmi olarak bu minberlerin üzerleri-

ne oturur. Bu ise, Rabbin gelmesinden öncedir. nsanlar cehememden

korkarak ve o günde gördükleri korkunun büyüklüünden ürkerek

kaçmaya ve ayrlmaya balaynca, meleklerin saf saf olduunu görürler.

Onlarn saflarm aamazlar. Böylece melekler ve Gerçek Hükümdar’m

engeli, onlar toplanma yerine doru sevk eder. Peygamberleri de ken-

dilerine ‘dönünüz, dönünüz’ diye barrken onlar da birbirlerine bar-

r, Bu durum, Hz. Peygamberin söyleyecei sözle ilgili olarak, u ayet-

te belirtilen durumdur: ‘Si^in. hakknzda feryat etme gününden endie

ederim. O gün gerisin geriye döner kaçarsnz, sizi ise Allah’tan koruyacak

kimse yoktur.
35hl Peygamberler öyle der: ‘Allah’m! Esenlik ver, esenlik!’

Onlar, ümmetleri adana en derin korkuyu duyarken ümmeder kendi

haklarnda (kendileri adna) korkarlar. Kalpleri, saptrc kukularla kir-

lenmedii gibi dlar da dini ibadedere aylcr davranlarla kirlenmeyen

korunmu-temiz insanlar ise orada güven içindedir. Peygamberler onla-

rn içinde bulunduu güven haline gpta eder. Çünkü peygamberler,

(kendileri hakknda olmasa bile) ümmederi hakknda korku içindedir.
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(Hakkn Kyamet Günü Üç nidas)

Allah tarafndan bir nidac barr ve maher yerindeki herkes onu

duyar. Onlar -veya ben- bu nidann bizzat Hakkn nidas mdr, yoksa

Haklan emrinden olan bir nida mdr bilmez? Bu nidada öyle sesle-

nilmektedir: ‘Ey vakfe (durma) yerinde bulunanlar! Cömertlik sahibi-

nin kim olduunu bugün öreneceksiniz.’ Çünkü Allah bize öyle de-

mitir: ‘Ey insan! Seni cömert Rabbine kar kkrtan nedir?*
62 Bu sorunun

amac, insana öretmek ve onun dikkatini çekmektir. nsan öyle der:

‘(Beni kkrtan) Senin cömertliindir.’ eyhimiz e-enahattete’nin bir

gün alayarak öyle dediini duymutum: ‘Ey toplum! O’nun cömert-

liine göre davranmaynz! Hiçbir ey deilken bizi varla çkard.

Bilmiyor iken bize bilmediimiz eyleri öretti, (herhangi bir çabamz

olmakszn) kendisine, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarna inan-

may kendiliinden bize öretti. Biz bilmiyorken bunlar yapmken,

örendikten ve kendisine iman ettikten sonra bize azap eder mi? O’nun

cömertlii böyle bir ey yapmaktan münezzehtir.’

eyh, bu sözleriyle beni mutluluktan alatü gibi orada bulunan-

lar da alamt.

Sonra konumuza dönüp deriz ki, Allah bu nidada öyle der: ‘Yün-

lün yataklardan uzaklaan kimseler (gecelerini uykusuz geçirenler) nerede-

dir? Onlar korkarak ve arzulayarak Rablerine dua eder ve kendilerine nzh

olarak verdiimiz eylerden infak ederlerdi*63 Böylece onlar cennete gö-

türülür.

Sonra, Hak tarafndan ikinci bir nida daha duyarlar. Bu nidann

bizzat Haktan m, yoksa emrinden mi olduunu da bilmiyorum. Nida-

da öyle der: ‘Al veri ve ticaretin kendilerini Allah’ zikretmekten ve na-

maz klmaktan, zekât vermekten alkoymad kimseler nerededir? Onlar,

kalplerin ve gözlerin yerlerinden çkaca bir günden korkar. Allah onlara

yaptklarnn karlm en iyi bir ekilde verir ve onlara olan ihsann art-

rr*6* Bu fazlalk, daha önce belirttiimiz gibi, ihtisas cennetlerinden-

dir. Böylece onlarn cennete götürülmeleri emredilir.

Üçüncü bîr nida daha duyarlar. Bu nidann da Haktan m yoksa

O’nun emrinden mi olduunu bilmiyorum. Ey vakfede bulunanlar! Bu

gün cömertlik sahibinin kim olduunu öreneceksiniz. ‘Allah’n, kendi-

lerine taahhüt ettii eylerin doru olduunu* 65
görenler nerededir? Allah
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doru sözlülere doruluklarnn karln verir.’5™ Onlara cennete girme-

leri emredilir.

(Ateten Uzayan Boyunlar ve Vakfe Günü Üçüncü Nida)

Bu nidadan «sonra ise, ‘ateten bir boyun çkar.' lci gözü ve anlalr

bir lisan olduu halde yaratklara ulatnda öyle der: ‘Ey vakfedeki-

lcr! Ben sizden üç kimseyi (almakla) görevlendirildim.’ Birmci nida da

mutlular içinden üç grup için üç kez tekrarlanmt. Bütün bunlar, he-

saptan öncedir, insanlar ise, kala kalm ve ter boazlarna kadar yük-

selmitir. Korkular artm, gördükleri ey karsnda kalpler parçalan-

mtr. te b esnada ‘ateten yükselen boyun’ onlara öyle der:

‘Ben inatç-zorbalar cezalandrmakla görevlendirildim.’ Böylecc,

tpk bir kuun susam tanelerini yuttuu gibi saflarn arasndan zorbala-

r yutar. O insanlardan vakfede kimse kalmaynca, ikinci kez nida eder:

‘Ey vakfcdckiler! Ben Allah’a ve peygamberine eziyet edenleri cezalan-

drmakla görevliyim.’ Bir kuun susam tanelerini yuttuu gibi yaratkla-

rn içinden onlar yutar. Onlardan kimse geride kalmaynca, üçüncü kez

barr: ‘Ey vakfe ehli! Ben Allah’n yaratt gibi yaratmaya kalkanlar

cezalandrmakla görevliyim.’ Böylece suret yapan insanlar yutar. Söz

konusu insanlar, tapm için kiliselerde suretler yapan ve putlar yontan

insanlardr. Bu durum u ayette bildirilmitir:
‘Yonttuklarnza m tap-

yorsunuz
K<’7 Onlar, Allah’a tapmak yerine onlara taplsn diye, insanlar

için ahap ve talardan heykeller yontuyordu. te bu insanlar suret ya-

panlardr. Ardndan uzayan bu boyun, bir kuun susam tanelerini yut-

tuu gibi, saflarn arasndan o insanlar yutar. Allah onlar dier insan-

larn arasndan aldnda, içlerinde suret yapan kimseler bulunduu

halde kalrlar. Söz konusu insanlar, yaptklar suretleri -dierleri gib-

onlara taplsn diye yapmayan kimselerdir. Bu nedenle yaptklar eyle-

rin canlanmalarn salayacak ruhlar üflemeleri istenilmez. Onlar da üf-

lemezler. Nitekim suret yapanlarla ilgili bir hadiste bu durum belirtil-

mitir. Böylelikle Allah’n diledii kadar dururlar ve Allah’n onlara ya-

paca eyi beklerler. Ter onlar bomutur.

(Kyamet Duraklan)

eyhimiz el-Kassâr (hicrî) be yüz doksan dokuz senesinde, Mek-

ke’de, Yüce Kabe’nin Rükn-i Yemanî tarafnda bize öyle bir hadis ak-
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tarmt. Tam ad. Yunus b. Yahya b. el-Hüseyin b. Ebi’l-Berekât el-

Haimi el-Abbasi idi. Hadisi kendi lafzyla aktaryor ve ben de dinli-

yordum. öyle dedi: ‘Bize Ebu’l-Fadl, Muhammed b. Ömer b. Yusuf

el-Urmcvi dedi ki: Ebû Bekir Muhammed b. Ali b. Muhammed b. Mu-

sa b. Cafer -ki bn Hayyât el-Mukrî diye tannr- öyle dedi:
£Ebû Sehl

Mahmud b. Ömer b. shak el-Ukberî’nin huzurunda okunuyor ve ben

de dinliyordum. Ona öyle denildi: ‘Size Ebû Bekir Muhammed b. el-

Hasan en-Nakka hadis aktard m?’ O da ‘Evet, Ebû Bekir bize hadis

rivayet etti’ diye cevap verdi. Sonra öyle dedi: ‘Bize Ebû Bekir Ahmed

b. el-Hasa b. Ali et-Taberi el-Müzverî, rivayette bulunmu ve öyle

demitir: ‘Bize Muhammed b, Humeyd er-Razi Ebû Abdullah rivayet

etmi ve öyle demitir: Bize Seleme b. Salih rivayette bulunmu ve

öyle demitir: Bize el-Kasm b. el-Hakem Sellam et-Tavîl’den, o da

Giyas b. el-Müseyyib’den, o da Abdrrahman b. anem (ve Zeyd) b.

Vehb’den, o da Abdullah b. Mesud’dan aktarm ve öyle demitir:

‘Ali b. Ebû Talib’in yannda oturuyordum. Yarmda Abdullah b.

Abbas, etraflarnda ise Hz. Peygamberin ashabndan birkaç kii vard.

Ali öyle dedi: ‘Hz. Peygamber öyle buyurdu: ‘Kyamette her birinin

süresi bin yl olan elli durak vardr. lk durak udur: nsanlar kabirle-

rinden kalkar ve kabirlerinin kaplarnda bin sene çplak, yaln ayak, aç

susuz kalrlar. Kabrinden Rabbine, peygamberine, cennet ve cehenne-

mine, dirilie ve kyamete, iyisiyle kötüsüyle kaza ve kadere iman etmi;

Hz. Muhammed’in Rabbinin katndan getirdii eyleri dorulayarak

kalkan kimse kurtulur, baarya erer, kazanç salar ve mutlu olur. Zik-

redilenlerden herhangi birinde kukuya kaplan ise açlk, susuzluk, ke-

der, üzüntüsü içinde bin sene kalr. En sonunda Allah diledii ekilde

onun hakknda hüküm verir.’

‘nsanlar b makamdan maher yerine sevk edilir. Böylece, ateten

merdivenler üzerinde günein scakl altnda bin sene ayakta beklerler.

Salarndan, sollarndan, önlerinden ve arkalarndan ate onlara vurur,

güne ise tepelerindcdir. Bu esnada Ar’ gölgesinden baka gölge

yoktur. Kendisini müahede ederek, peygamberi Hz. Muhammed’i

onaylayarak hlasl bir ekilde Allah’a kavuan kimse, Rahman’n Ar’
altnda gölgelenir ve çektii tasalardan kurtulur. Böyle bir insan ortak

komaktan ve sihirden uzak durmu, Müslümanlarn kanlarm aktmak-

tan kendini korumu, Allah’a ve peygamberine kar samimi olmu, Al-
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lah’a ve peygamberine itaat eden kimseleri sevmi, Allah’a ve peygam-

berin emrine isyan etmi kimselerden nefret etmitir. Bu yoldan ayrlan

ve tek bir kelimeyle bile olsa bu günahlardan birine düen ya da kalbi

deien veya dininden herhangi bir konuda kukuya kaplan ise, bin se-

ne scaklk, üzüntü ve azap içinde kalr. En sonunda Allah onun hak-

knda diledii ekilde hüküm verir.’

‘Sonra yaratklar nur ve karanla sevk edilir. Böylelikle o karanlk

içinde bin sene kalrlar. Allah’a kavuup O’na herhangi bir eyi ortak

komayan, kalbinde hiçbir ekilde ikiyüzlülük bulunmayan, dininin

herhangi bir konusunda kukuya kaplmayan, üzerindeki hakk veren,

doru söyleyen ve insanlara kar insafl olan, görünür ve görünmeyen

ilerde Allah’a itaat eden, Allah’n takdirinden raz olan, Allah’n verdi-

iyle yetinen kimseler, göz açp kapatncaya kadar yüzü beyazlam ola-

rak karanlktan nura çkar. Böyle bir insan bütün tasalardan kurtulmu

kimsedir. Bunlardan herhangi birisine aykr hareket eden ise, bin sene

gam içinde kalr. Sonra yüzü kararm bir halde oradan çkar. Bu du-

rum, Allah’n iradesidir. Allah dilediini yapandr.’

‘Sonra yaratklar, saylar on olan hesap merdivenlerine sevk edilir.

Her birisinde bin sene kalrlar. Birinci merdivende Âdemolu haram-

lardan sorguya çekilir. Herhangi bir haram ilememise ikinci merdi-

vene geçer. Bu kez arzularndan sorguya çekilir. Arzularndan da kurtu-

lua ererse, üçüncü merdivene geçer. Bu kez ana-baba haklarndan sor-

guya çekilir. Ana-babasma kar hakszlk yapmamsa dördüncü merdi-

vene geçer. Bu kez, Allah’n, ilerini kendisine havale ettii insanlarn

onun üzerindeki haklarndan sorguya çekilir. Onlara Kuran ve dinle il-

gili meseleleri ve saygy öretip örennediinden sorguya çekilir. Bun-

lar yapmsa, beinci merdivene geçer. Bu kez mülkiyeti altndaki in-

sanlarn haklar sorulur. Onlara kar iyi davranmsa, altnc merdivene

geçer. Orada akrabalarnn haklar kendisine sorulur. Haklarn yerine

getirmise yedinci merdivene geçer. Orada yakn akraba ilikilerinden

sorguya çekilir. Yakn akrabasn ziyaret etmise, sekizinci merdivene

geçer. Orada çekememezlik duygusundan sorguya çekilir. Hasetçi bir

insan deilse dokuzuncu merdivene geçer. Bu kez hilekârlktan sorguya

çekilir. Herhangi bir insana kar hile yapmamsa onuncu merdivene

geçer. Bu kez aldatmadan sorguya çekilir. Kimseyi aldatmamsa, kur-

tulur. Artk gözleri aydnlanm, kalbi sevinçle dolu ve dudaklarnda te-
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bessüm olduu halde Allah’n Arnn gölgesine yerleir. Bu özellikler-

den herhangi birinden kaybederse, her özelliin duranda bin sene aç,

susuz, üzüntülü, gaml ve endieli olarak kalr. Ona herhangi bir efaat-

çinin efaati fayda vermez.’

(Maher ve On Be Dura)

‘Sonra sa ve sol elleriyle kitaplarn (amel defterlerini) almaya gö-

türülürler. Bu esnada on be durakta hesaba çekilirler. Her durak bin

senedir, ilkinde, sadakalardan ve Allah’n mallarna farz kld eyler-

den sorguya çekilirler. Sadakalar ve mallarndaki haklan tam veren

kimse ikinci duraa geçer. Burada, doru sözlülük ve insanlar bala-

mak huyundan sorguya çekilirler. nsanlar balayan kimseyi, Allah da

balar. Böylece üçüncü duraa geçer. Bu kez iyilii emretmekle ilgili

sorguya çekilir. yilii emretmi ise, dördüncü duraa geçer. Burada

kötülükten alkoyup koymadndan sorguya çekilir. Kötülükten al-

koymusa, beinci duraa geçer. Burada ise, iyi ahlâktan sorguya çekilir.

yi ahlâkl ise, altnc duraa geçer. Burada Allah için sevmek ve Allah

için nefret etmekten sorguya çekilir. Allah için seven ve Allah için nefret

eden dirisiyse, yedinci duraa geçer. Burada haram maldan sorguya çe-

kilir. Haram maldan herhangi bir ey almamsa, sekizinci duraa ge-

çer.

Bu kez arap içmekten sorguya çekilir. araptan biraz bile içme-

mise, dokuzuncu duraa geçer. Orada zinadan sorguya çekilir. Zina

etmemise, onuncu duraa geçer. Bu kez yalan konumaktan sorguya

çekilir. Yalan söylememise, on birinci duraa geçer. Orada yalan ye-

minden sorguya çekilir. Yalan yere yemin etmemise, on ikinci duraa

geçer. Bu kez faizden sorguya çekilir. Faiz yememise, on üçüncü dura-

a geçer. Bu kez iffetli kadnlara iftira edip etmediinden sorguya çeki-

lir. ffetli kadnlara iftira etmemi ya da herhangi bir insana iftira at-

mamsa, on dördüncü duraa geçer. Bu kez yalan tanklktan sorguya

çekilir. Yalan yere tanklk etmemise, on beinci duraa geçer. Orada

bühtandan sorguya çekilir. Bir Müslüman’a bühtanda bulunmamsa,

geçer ve Hamd Sancann altna yerleir. Bu insanm defteri sa elinden

verilir, defteri (hangi eliyle alacann) skntsndan ve korkusundan

kurtulur, kolay bir ekilde hesaba çekilir. Bu günahlardan birini ileyip

dünyadan tövbe etmeksizin ayrlrsa, on be duraktan her birinde kor-
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ku, tasa, endie, üzüntü, açllc ve susuzluk içinde bin sene kalr. En so-

nunda Allah, onun hakknda diledii ekilde hüküm verir.

(Defterlerin Sa veya Sol Elden Alnmas ve Okunmas)

‘Sonra insanlar, bin seneliine defterlerinin okunma (durana)

yerletirilir, insan, malm yoksulluk, ihtiyaç vc yitildik günü için önce-

den göndermi cömert biriyse, defterini okur ve okumas kolaylar,

cennet elbiselerinden giyer, cennet taçlarndan bana taç konulur,

Rahmanin Arnn altnda güvenli ve mutmain bir ekilde oturtulur.

Malm yoksunluk ve ihtiyaç günü önceden harcamam bir cimri ise

defteri sol tarafndan kendisine verilir. Ona ateten bir parça kesilerek

verilir. Yaratklarn tepesinde, bin sene açlk, susuzluk, çplak, üzüntü,

keder, hüzün, rezillik içinde bekler. En sonunda Allah onun hakknda

diledii ekilde hüküm verir.

‘Sonra insanlar (amellerin tartld) teraziye götürülür. Terazi bin

sene boyunca oraya yerletirilmitir. yilikleri ar basan kimse, baarya

erer ve göz açp kapatnalk bir sürede kurtulur. Terazisinin iyilikler yö-

nü hafif gelip günahlar ar basan kimse ise, terazide bin sene tasa,

üzüntü, hüzün, azap, açlk, susuzluk içinde hapis kalr. En sonunda Al-

lah, onn hakknda diledii ekilde hüküm verir.

(Allah’n Önünde Durulan On ki Durak)

‘Sonra yaratklar Allah’n önündeki on iki duraktan birine çarlr.

Her bir durakta (kalmann süresi) bin senedir. lk durakta insan köle

azat edip etmediinden sorguya çekilir. Köle azat etmise, Allah onun

boynunu ateten azat eder ve ikinci duraa geçer. Bu kez Kura’dan,

Kuran’ ezberlemek ve okumaktan sorguya çekilir. Bunlar tam yapm-
sa, üçüncü duraa geçer. Burada ise, cihattan sorguya çekilir. Allah yo-

lunda sadece O’nun rzas için cihat etmise dördüncü duraa geçer.

Burada ise, dedikodudan sorguya çekilir. Gybet etmemise beinci du-

raa geçer. Burada söz tamaktan sorguya çekilir. Söz tamam biri-

siyse altnc duraa geçer. Bu kez yalandan sorguya çekilir. Yalanc biri-

si deilse yedinci duraa geçer.
5

‘Bu kez bilgi peinde koup komamaktan sorguya çekilir. Bilgiyi

aram ve onunla amel etmise sekizinci duraa geçer. Bu kez kendini
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beenmek duygusundan sorguya çekilir. Dindarlnda ya da dünyevi

bir iinde veya bilgisiyle ilgili bir konuda kendini beenmi deilse do-

kuzuncu duraa geçer. Bu kez büyüklenme duygusundan sorguya çeki-

lir. Herhangi bir insana kar büyüklük taslamamsa onuncu duraa

geçer. Bu kez Allah’n rahmetinden sorguya çekilir. Allah’n rahmetin-

den ümit kesmemise on birinci duraa geçer. Bu kez Allah’n tuzan-

dan güvende olup olmamaktan sorguya çekilir. Allah’n tuzandan

emin olmamsa on ikinci duraa geçer. Bu kez komu hakkndan sor-

guya çekilir. Komu hakkn yerine getirmise gözleri parlak, kalbi ra-

hat, yüzü aydnlk, elbiselerini giymi, güleç, sevinçli bir ekilde Allah'n

önüne oturtulur. Rabbi ona -ho geldin- der, kendisinden raz olmakla

onu müjdeler. Bu esnada kul sadece Allah’n bilebilecei ekilde sevinir.

Bunlardan herhangi birini eksik yapm ve tövbe etmeden ölmüse, her

durakta bin sene kalr. En sonunda Allah onun hakknda diledii gibi

hüküm verir.’

• •

(Cehennem Üzerindeki Köprü)

‘Sonra yaratklara srat’a gitmeleri emredilir, onlar da srata ular.

Daha önce, sratta cehennem üstünde köprüler kurulmutur. Bu köprü-

ler, kldan ince klçtan keskindir. Köprüler krk bin sene cehennemde

gizli kalmtr. Cehennemin alevi ise, köprünün yanlarndan yükselir.

Köprülerin üzerinde, dikenler, kancalar ve çengeller vardr. Köprülerin

says yedidir. Bütün kullar köprülerin üzerinde toplanr. Her köprü

üzerinde ise, toplam üç bin senelik yolu olan sarp tepeler vardr. Yolun

bin senesi yoku, bin senesi düz, bin senesi ise initir. Bu durum,

‘Rabbin gözetleme yerindedir5568 ayetinde belirtilir. Baka bir ifadeyle,

Rabbin o köprüler üzerinde bulunur. Melekler ise, kullar Allah’a iman

edip etmediklerinden sorguya çekmek üzere, köprüler üzerinde yaratk-

lar gözetler. Bir insan Allah’a iman etmi olarak ihlasl ve inancna ku-

ku ve tereddüt kartrmakszn imann getirmise ikinci köprüye geçer.

kinci köprüde, namazdan sorguya çekilir. Namaz tam olarak ge-

tirmise, üçüncü köprüye geçer. Bu kez zekâttan sorguya çekilir. Zekât

tam olarak getirmise dördüncü köprüye geçer. Bu kez oruçtan sorguya

çekilir. Orucu tam olarak getirmise beinci köprüye geçer. Bu kez hac-

dan sorguya çekilir. Onu tam olarak getirmise altnc köprüye geçer.

Bu kez temizlikten sorguya çekilir. Temizlii tam olarak getirmise ye-
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dinci köprüye geçer. Bu kez hakszlk yapp yapmadndan sorguya çe-

kilir. Herhangi bir insana hakszlk yapmamsa, cennete geçer. Bunlar-

dan herhangi birisinde eksiklii varsa, her köprüde bin sene hapsedilir.

En sonunda Allah, onun hakknda diledii ekilde hüküm verir..

Ravi, hadisi sonuna kadar zikretti. Hadisin devam -Allah izin ve-

rirse- cennet bahsinde gelecektir. Çiinkü hadisin o bölümü cennetle il-

gilidir. nsann kendisinde diriltilecei ahiret yaratln berzah bölü-

münde zikretmedik. Çünkü ahiretin yaratl hayalî deil, duyulur bir

yaratltr. Kyamet de gerçek bir eydir ve mevcuttur, insann dünya-

daki durumu gibi duyusaldr. Bu nedenle hadisin devamn o bölüme

braktk.

VASIL

(Har ve Ner)

Bilmelisin ki: nsanlar yeniden yaratl hakknda görü ayrlna

dümütür. Baz müminler, bedenlerin diriltileceim kabul etmitir.

Yeniden yaratmay ve ahiretteki yaratl -duyulur deil- ald durumlar

olarak yorumlayan insanlarn görülerini ele almayacaz. Böyle bir yo-

rum, iin kendiliindeki durumuna aykrdr. Çünkü bu yorum sahibi

orada bedenlerin yaratl ve ruhlarn yaratl diye lci yaratl tarz

bulunduu anlamamtr. Bu kincisi, manevi yaratltr. Onlar, manevi

yaratl kabul etmiken duyulur yaratl kabul etmemilerdir. Biz ise,

(gerçee) aykr düünen kimsenin ruhsal-manevi yaratl hakknda

söylediini de kabul ediyoruz, sadece onun farkl düündüü konuyu

kabul etmiyoruz. Çünkü insann ölmesi, onun kyametidir. Fakat bu

küçük kyamettir. Çünkü Hz. Peygamber öyle der: ‘Kim ölmüse,

onun kyameti kopmutur.’ Har ise, tikel nefislerin tümel nefiste top-

lanmasdr. Bütün bunlar, muhalifin söyledii benim de kabul ettiim

hususlardr. Muhalifin kyamet hakkndaki görüleri burada biter.

Bizzat bu noktada, tenasühü benimseyenler ile benimsemeyenler

görü ayrlna düer. Onlarn hepsi aklc-teorik düünceyi benimse-
I

mi kimselerdir. Bütün bu konularda ise, ayet ve baz rivayetlerin zâhiri
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anlamlarndan kant getirirler. O kantlar zikredip haklarnda konu -

saydk, onlarla tartalm ve söylediklerini inceleyelim derken söz uzar-

d. Bu konularda söz konusu insanlardan herhangi bir yolu tutan herke-

sin gerçek ve sahih bir yönü vardr. Baka bir ifadeyle {ahiretteki du-

rumlar akledilir durumlar sayan) o yorumu benimseyen insan, âri’nin

maksadnn bir yönünü anlamken, bakalarnn anlad hususun bil-

gisinden mahrum kalmtr. Bavkasnn anlad ise, duyulur bedenler-

deki duyulur yaratl, duyulur terazinin varl, duyulur köprü, duyulur

cennet ve cehennemin varldr. Bütün bunlar gerçektir ve (Allah’n)

kudretini (ifade ermede) daha büyük ilerdir.

Doa ilminde, doal cisimlerin sonsuza dein, hatta sürekli bir var

olula iki dünyada kalabilecei kabul edilir. nsanlar, doann duru-

mundan sadece Allah’n bu konuda onlara verdii kadar bilgi örenebi-

lir. Bunlar, onlara görünen feleklerin ve yedi gezegenin hareketleridir.

Bu nedenle insanlar, doal ömrü bu hükmün gerektirdii yüz yirmi se-

ne saymtr. nsan bu süreden fazla yaadnda ise, (doa ilmi bak-

mndan) bilinmeyen bir ömür yaar. Gerçi o da doann bir parçasdr

ve doann dna çkmaz. Fakat doa ilmi, söz konusu ömrün süresi

hakknda belirli ve kesin bir yarg verecek bir bilgiye sahip deildir. Öy-

leyse, bir insann ömrü doal Ömrü bir veya daha fazla (sene) aarsa,

bunu binlerce sene amas mümkün olabilecei gibi ömrünün sürekli

olmas da mümkündür.

eriat dünya hayatnm süresinin bitip
c
herkesin öleceini',*

69
tekrar

dirilii, ahireti ve orada ahiret yaratlyla sonsuza dein yerlemeyi bil-

dirmeeydi ,
bunlarn bilgisine ulaamayacamz gibi ölüm, yerleme,

ahiret dirilii ve baka bir yaratl, cennet, nimet ve azab gibi bütün bu

durumlar kestiremezdik. Ahiret hayatnda duyulur bir yemekle, duyu-

lur bir içmeyle, duyulur bir cinsel ilikiyle, doal alkanlktaki gibi bir

kyafet giymeyle yerleeceimizi (eriat bildirmeseydi bilemezdik). Al-

lah’n bilgisi ise daha geni ve daha yetkindir.

Akl ve duyuyu, aklediliri ve duyuluru bir araya getirmek, kudretin

büyüklüünden olduu gibi ayn zamanda ilahi yetkinlii (göstermesi

bakmmdan) daha tam bir itir. Bunun böyle olmas, mümkünlerden

her bir snfta ‘görünen ve görünmeyeni bilen’in
570 hükmünün sürmesi
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içindir. Bunun yan sra, ez-Zâhir ve ei-Bâtn’n her snfta bir hükmü-

nün olmas içindir.

(Kyametteki Yaratma Hem Bedensel Hem de Ruhsaldr)

Söylenenleri anladysan, Hakkn raz olaca bir duruma ulatn

demektir. Bildiin gibi, peygamber ve müminlerin Allah’tan örendik-

leri bilgi, ilahi feyizden yoksun olarak tek bana insanlarn akllarn ve-

risinden örendikleri bilgilerden daha geni bir ilgi alanna sahiptir.

Öyleyse, kendisine kar samimi olan herkese yaraan ey, peygamber

ve nebilerin her iki yorumla da, baka bir ifadeyle duyulur, ve akledilir

dirili hakkndaki sözlerine dönmektir (kabul etmektir). Çünkü akln bu

konuda duyulur dirilii veya dirilii kabul edenlerin yorumuna kar, e-

riadarm bildirdii eyi imkansz sayabilecek bir kant yoktur, imkânn

hükmü ise kalcdr. Tercih eden, mevcuttur. Nasl olur da (bedenle di-

rili) imkansz saylabilir ki? airin u dizeleri ne güzeldir!

Müneccim ve doktor zannetti ki:

Bedenler diriltilmeyecek. kisine de dedim ki:

Sizin söylediiniz doruysa, ben bir zarar görmem

Ama benim sözüm doruysa, esas zararda olan sîzsiniz!

arm "esas zararda olan sîzsiniz’ ifadesi, müneccim ve doktorun

peygamberlerin getirdii ayetlerin zahirine inanmamalarna iaret eder.

‘Ben bir zarar görmem’, çünkü ben, sizin gibi manevi- akledilir ilere

inandm gibi ayn zamanda buna sizin kendisine inanmadnz baka

bir eyi daha ekledim. airin ‘doruysa’ ifadesiyle, kendisinin herhangi

bir kuku tad anlalmamaldr. Bu ifade, hasmlarn mezhebine gö-

re söylenmi bir sözdür. Bu gibi ifadeler skça kullanlr.

Bu ifadelerim üzerinde düününüz! Kendini imana zorla ki, Al-

lah’n izniyle kazançl çkasn ve mutlu olasn!

(Diriliin Nitelii)

Bu meseleyi ortaya koyduktan sonra, bilmelisin ki: Ahiretteki yara-

tl hakknda duyusal yaratl kabul eden müminler arasnda ortaya

çkan görü ayrl, yeniden yaratmann niteliiyle ilgili bir durumdur.
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Bir ksm, insanlarn yeniden yaratlmasnn tpk ilk yaratllarndaki

gibi cinsel iliki, çoalma ve topraktan ve üfleme eklinde olacan ileri

sürmütür. Âdem, Havva ve onlarn çocuklarnda cinsel birlemeyle bu

tür yaratma gerçeklemitir. Bu durum, insan türündeki son çocua ka-

dar sürer. (Yeniden yaratl böyle ise bu kez ahirette) Bunlarn hepsi,

ksa bir zamanda ve Hakkn belirleyecei ksa bir sürede gerçekleir. Ni-

tekim eyh Ebu’l-Kasm b. el-Kasî, ‘sizi yaratt gibi yeniden yarata-

caktr5
ayetini yorumlarken Halü’n-Na’leyn isimli kitabnda böyle iddia

eder. Bunun onun kendi görüü olup olmadm bilemiyorum. Yoksa,

gerçekte uu söyleyen insann sözünü mü açklamak istemiti? Söz ko-

nusu kimse, o sözü söyleyen ‘Halfullah’ adl bir ümmiydi.

Baz müminler ise, ‘gök, meniye benzer bir yamur yadrr, yer-

yüzü hamile kalr’ eklindeki bir hadisi benimsemitir. Bu sayede ahiret

yaratl ortaya çkar. Allah Teala’nm bizim baklamzda ‘

sizi yaratt gi-

bi tekrar diriltecektir
* 71

ayetine gelince bu ayet ‘ilk yaratl örendiniz,

öüt almaz msnz?571 ve ‘sizi, yarattmz gibi tekrar yaracaz, bu bizim

üzerimizdeki bir vaattir
*73

ayetlerinde belirtilen durumdur. Allah bu

ayetlerde bize ille yaratmann bir örnee dayanmakszn gerçekletiini,

ahiretteki yaratln da bir örnek olmakszn gerçekleeceini bildirmi-

tir. Bununla beraber o, hiç kukusuz, duyulur bir yaratmadr. Hz. Pey-

gamber, cennet ve cehennemliklerin yaad durumu bu dünya haya-

tndakinden farkh bir ekilde belirtmitir. Buradan ise unu örendik:

Söz konusu farkllk, onlarn kendisine göre yaratld önceki bir örne-

e göre yaratlmam olmalaryla ilgilidir. Bunun böyle olmas, kudretin

daha büyük olmasndan kaynaklanr.

Allah Teala’mn ‘bu, kendisine daha kolay gelir
*74 ayetinde kastedilen

durum ise söylediimize zarar vermez. Çünkü ilk yaratln örneksiz

bir yaratma olduunu, baka bir anlatmla yaratann düünüp, ölçüp,

inceleyip, en sonunda bir eyi yarattm var sayalm. Söz konusu eyin

ilkine benzer veya ona ilave olacak ekilde baka bir yaratkla yeniden

yaratl ise, ileri kendi fikriyle örenen kimseye (insana) göre, örnek-

siz yaratmaya ve tasarlamaya daha yakn bir eydir. Hâlbuki Allah, bir

ey düünerek ve tasarlayarak yapmaktan münezzeh ve yücedir! Binae-

naleyh Allah, âleme (varlk) veren, fakat ondan (bir ey) almayandr.

O’nrn herhangi bir ey hakkndaki bilgisi yenilenmez. Allah, sonsuz
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eyleri tümel bir bilgiyle bilendir. Böylelikle özette ayrnty bilir. O’nun

celaline böylesi yarar!

(Kuyruk Sokumu)

Allah ahirette insan kuyruk sokumundan yaraur. Kuyruk sokumu,

bu dünya yaratlndan kalan ksm ve onun kökenidir. Böylelikle ahiret

yaratlnn unsurlar onun üzerinde birletirilir. Bu balamda Ebû

Hamid’e gelince (Gazili), o, hadiste zikredilen kuyruk sokumunun nejs

olduunu ileri sürmütür. Ona göre ahiret yaratl bu nefs üzerinde

gerçekleir. Ebû Zeyd er-Rakrâk gibi baka kimseler ise kuyruk soku-

munun bu dünya yaratlndan geriye kalan ve bakalamayan cevher-i

fert olduunu ileri sürmütür. Ona göre, ahirette yaratl söz konusu

ey üzere gerçekleir. Bunlarn her biri ihtimal dahilindedir ve asl ilke-

lerden herhangi birine zarar vermez. Bunlardan her bir yorumun kaste-

dilmesi mümkündür. Kendisinde herhangi bir tereddüt . tamadm
keifte bana gelen bilgi ise, kuyruk sokumunun yaratln kendisiyle

bilfiil varlk kazand ey olduudur. Söz konusu ey, eskimez, baka

bir ifadeyle eskimeye konu olmaz.

Allah ahiret yaratln ina eder, onu düzenler ve itidal verir. Bu-

nunla birlikte orada ina edilen eyler d varlklaryla cevherlerdir.

Çünkü yokluktan varla çkan zatlarn hakikatleri var olduktan sonra

bir daha kaybolmaz. Fakat karmlar nedeniyle onlarn suretleri deiir.

Bu suretleri meydana getiren karmlar ise,
c

el-AziZ ve el-Hakim Allah’n

belirlemesine göre’575 onlara ilien arazlardr. Bu suretler hazr hale geldi-

inde, tpk yanan bir ot gibi olurlar. Bahsettiimiz ey, ruhlar kabul

etmek için istidadn meydana gelmesidir. Bedenlerde meydana gelen is-

tidat, tutumay kabul etmek için otun içerdii atee istidatl olma hali-

ne benzer. Berzahtaki suretler ise, ruhlar ile tutuan kandiller gibidir.

Böylelikle srafil bir kez üfler. Bu üfleme o berzah suretlerine temas

eder ve onlar söndürür. Hemen ardndan dier, ikinci üfleme tutuma

için istidatl surete gelir. Kastedilen dier yaratltr. Böylelikle berzah-

taki suretler ruhlaryla ‘tutuur.’ Bir anda hepsi bakarak ayaa kalkarlar.

Böylelikle suretler canl, Allah’n kendilerine söylettii eyleri ko-

nuan kimseler olarak bilfiil var olur. Bir ksm Allah’n övgüsünü veri-

ne getirirken bir ksm, ‘bizi kabirlerimizden kim çkard’576
der. Baka bi-

ri, ‘öldürdükten sonra bizi dirilten ve dönüün kendisine olduu kimseyi ten-
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zh. ederiz
*77

der. Herkes bilgisine göre konuur. Herkes berzahtaki ha-

lini unutur ve içinde bulunduu durumun uyann tahayyül ettii gibi

bir uyku olduunu zanneder. Daha önce, ölmü ve berzaha göçmüken

orada uyank olan kimse gibiydi. Dünya hayat ise, onun için bir uyku

gibi olmutu.

Ahirette insan, dünya ve berzahtaki durumunun uyku içinde uyku

olduuna inanr. Gerçek uyanklk, ahiret hayatndaki halidir. Bu halin-

deyken öyle der: ‘nsan dünyada uykudadr. Sonra ölerek berzaha gö-

çer. Berzahta ise, uykusundan uyandm gören insann durumundadr.

Bundan sonra ise, uyanldk ahiret hayatndadr. Bu uyanklk, herhangi

bir ekilde uyku içermez. Hz. Peygamber ‘nsanlar uykudadr, öldükle-

rinde uyanrlar’ buyurur. Öyleyse, dünya berzaha göre uyku içinde uy-

kudur. Çünkü berzah gerçek duruma daha yakndr. u halde o, uya-

nkla daha uygundur. Berzah ise, kyamet günündeki ahiret hayatna

göre uykudur. Bunu bilmelisin!

(Gelmi ve Geçmi nsanlarn Efendisinin Büyük efaati)

nsanlar (kabirlerinden) kalkp yeryüzü uzatlp gök parçalandn-

da, yldzlar dökülüp güne dürüidüündc, ay söndürüldüündc, vahi-

ler toplandnda, denizler tututurulduunda, nefisler bedenleriyle bir-

letirildiinde, melekler göklerin burçlarna indiinde, Rabbimiz karan-

lk bulutlar içinde gelir ve biri öyle barr: ‘Ey mutlular!’ Ardndan

onlardan daha önce zikrettiimiz üç grubu alr. Cehennemden bir bo-

yun çkar ve zikrettiimiz kimselerin içinden üç snf çeker alr. nsan-

lar heyecanlanr, scaklk artar. nsanlar tere batar, i ciddileir, durum

çetin bir hal alr. Bir sessizlik olur ve ‘sadece fslt duyulur.’ Cehennem

getirilir, insanlarn bekleyii uzadkça uzar. Hakkn kendilerinden neyi

isteyeceini bilmezler. Hz. Peygamber öyle buyurmutur:

‘nsanlar birbirlerine öyle derler: ‘Haydi! Babamz Âdem’e gide-

lim ve içinde bulunduumuz durumdan bizi kurtarmas için Rabbimize
A

yalvarmasn rica edelim. Uzun süredir, ikiyle bekliyoruz.’ Adem’e ge-
A

lirler ve isteklerini bildirirler. Adem öyle der: ‘Allah bugün daha önce

hiçbir benzeri olmayacak ekilde öfkelenmitir. Daha sonra da bir daha

böyle öfkelenmeyecektir.’ Onlara kendi hatasn hatrlatr ve Rabbinden

(kullar o halden çkarmasn) istemekten utanr. Bu kez insanlar, Nuh’a

gelir ve ayn eyi ondan isterler. Nuh da Âdem’in söylediinin benzerini
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söyler. Kavmine yapt bedduay ve ‘Onlar günahkâr ve kâfirden ba-

kasn dourmazlar’ demesini hatrlatr. Bu balamda Nuh’un azarlan-d husus, bizzat (bed)dua etmesi deil, ‘Onlar günahkâr ve kâfirden

bakasn dourmaz’ demesiydi. Sonra brahim Peygambere gelip daha

önceki peygamberlere söylediklerini ona söylerler. brahim de önceki

peygamberlerin söylediklerini söyler. Söyledii ‘üç yalan’ onlara hatr-

latr. Sonra insanlar, Musa ve sa’ya gelir ve her birisine Adem’e söyle-

diklerinin benzerini söylerler. Peygamberler de Âdem’in verdii cevabn

benzerini verir.

En sonunda, kyamet günü insanlarn efendisi olan Hz. Muham-

med’e gelirler ve ona peygamberlere söylediklerini arz ederler. Bunun

üzerine Hz. Muhammed ‘efaat benim iim!’ der. Kastedilen ey, Al-

lah’n kyamet günü kendisine vermeyi taahhüt ettii makam-

mahmûd’dur (övülmü makam). Hz. Muhammed gelir, secdeye kapa-

nr, o esnada Allah’n kendisine ilham ettii ve peygamberin daha önce

bilmedii çeitli övgülerle O’nu över. Sonra yaratklar için efaat kap-

sn açmasn ister. Bunun üzerine Allah, o kapy açar. Böylece melek-

lere, peygamberlere, nebilere ve müminlere efaat etme izni verilir.’ Bu

nedenle Hz. Muhammed kyamet gününde bütün insanlarn efendisi

olur. Çünkü o, Allah katnda meleklerin ve peygamberlerin efaat etme-

si için efaat etmitir.

Buna ramen Hz. Muhammed saygsn taknm ve ‘Ben insanla-

rn efendisiyim’ demi, fakat çine meleklerin de girdii ‘tüm yaratkla-

rn efendisiyim’ dememitir. Hâlbuki Hz. Muhammed’in o gün bütün

yaratklar üzerinde otoritesi ortaya çkar. Çünkü Hz. Muhammed için

bütün peygamberlerin makamlar birletirilmiür. Hâlbuki bütün isim-
A

lerin bilgisinin kendisine tahsis edilmesi nedeniyle Adem’in meleklere

kar ortaya çkan üstünlüü Hz. Peygamber için ortaya çkm deildi.

Kyamet günü geldiinde ise, bütün yaratklar; melekler, insanlar, ksa-

ca Âdem ve onun dndaki herkes, efaat kapsn açmas ve Allah ka-

tnda sahip olduu makam ortaya çkarmas için Hz. Muhammcd’e

muhtaçtr. Çünkü bu esnada ilahi kahr ve en büyük ceberut, bütün ya-

ratklar susturmutur. Hz. Peygamber’c verilen makam ise, ona ihtiya-
*

/ cin artt bir günde Adem’in makam gibi ve ondan daha üstündü. Ni-

tekim o günde Haldcn tecelli edecei söylenen gazab bunu gösterir.

Hâlbuki Allah, daha önce Adem’in hikâyesinde böyle öfkelenmemiti.
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Bütün bunlar ise, Hz. Peygamberinin deerinin büyüklüünü gösterir.

Hz. Peygamber, Allahin böylesine öfkeli durumuna ramen, kendisin-

den rica edilen hususta Allah’a yakarmaya cesaret edebilmitir.

(Hakkn Kyamet Günü Suretlerde Tecelli Etmesi)

Allah Hz. Peygamberin duasna olumlu karlk verir: Teraziler

konulur, defterler açlr, srat köprüsü (cehennem üzerine) uzatlr, e-

faate balanr. lk efaat edenler meleklerdir. Sonra peygamberler, sonra

müminler efaat eder. Geride ise, merhametlilerin merhametlisi kalr.

Burada, pek çok ayrnt vardr ki, onlardan bahsetsek söz uzard. Çünkü

bu mesele, önemli bir konudur. Hak bu günde tecelli eder ve öyle der:

‘Her ümmet taptnn peinden gitsin.’ Sonunda, içlerinde ikiyüzlüler

bulunduu halde, bu ümmet kalr. Hak daha önce kendisinde tecelli et-

tii suretlerin en bayasnda bu ümmete tecelli eder ve öyle der: ‘Ben

sizin Rabbinizim!’ Onar ‘Senden Allah’a snrz! Biz, Rabbimiz ge-

linceye kadar burada bekleyeceiz’ derler. Allah, ‘sizinle Rabbiniz ara-

snda onu tanmanz salayan bir alamet var mdr?’ diye sorar. Onlar

da ‘evet!’ diye karlk verir. Allah, onlarn bu alamet vastasyla kendi-

sinde Rablerini tanyacaklar bir surette tecelli eder. Onlar da ‘sen bizim

Rabbimizsin’ diye karlk verirler.

Allah onlara secde etmelerini emreder. (Dünya hayatnda) Allah’a

secde eden herkes, orada Allah’a secde eder. Korkarak veya ikiyüzlüce

secde edenin srtm ise, Allah kurundan bir tabakaya çevirir. Böyle bir

insan her ne zaman secde etmek isterse, kafasnn üstüne düer. Bu du-

rum, ‘o gün topuklar açlr, onlar secdeye çarlr ve secde edemezler
’578 ve

‘daha önce secdeye çarlmlard ve onlar salim idi
’579

ayetlerinde belirtilen

haldir. ‘Salim idi’ ayetiyle kastedilen yer, dünya hayatdr. Onlara görü-

nen topuk ise, kyamet gününün belalarndan çetin bir durumdan iba-

rettir. (Bu yorumun dilden kant olarak) Araplar, sava iddetlenip va-

ziyet çetin bir hal aldnda öyle derler: ‘Harp topuundan çkt (Sava

çrndan çkt, iddetlendi).’ Ayn ekilde, ‘topuk topua dolanr ’580
ayeti

dc böylcdir. Buu anlam, korkular ve çetin iler kyamet günü birbi-

rine karr demektir.
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(Aklî ve Dinî Tevhit: Cennete Girenler)

efaat edildiinde, cehennemde dini anlamyla mümin diye isim-

lendirilen kimse kalmaz. Herhangi bir peygamberin diliyle dini yasa ha-

line gelmi olmak bakmndan dince belirlenmi saylan bir amel ileyen

-isterse en küçük birim olan hardal tanesi kadar ya da ondan daha, kü-

çük olsun- herkes, peygamber ve müminlerin efaatiyle cehennemden

çkar. Allah’n birliini aklî kantlarla bilen aklc tevhitçiler ise cehen-

nemde kalr. Onlar, aklî kantlarla Allah’n birliini bilen, O’na ortak

komayan, (fakat) O’na dince geçerli bir imanla inanmayan, kendisinde

herhangi bir peygambere uymu olmak bakmndan hiçbir iyilik yap-

mam kimselerdir. Dolaysyla onlar, (dince geçerli) imandan bir zerre

ya da daha az bulunmayan insanlardr. te o insanlar merhametlilerin

en merhametlisi cehennemden çkarr. Onlar, hiçbir iyilik yapmam-
lardr. Baka bir ifadeyle, dince tespit edilmi olmas bakmndan dinî

herhangi bir iyilik yapmamlardr. mandan daha büyük bir iyilik yok-

tur, onlar ise iman etmemilerdir.

Bu hadisi Osman b. Affan rivayet etmi, mam Müslim el-Haccac

Sahih’inde zikretmitir. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Bilerek ölen.’

Burada Hz. Peygamber ‘iman ederek’ dememitir. (Tekrar hadise dö-

nersek) ‘Allah’tan baka ilâh olmadn bilerek ölen kimse, cennete gi-

rer.’ Hz. Peygamber ‘söyleyen’ dememi, özellikle ‘bilgiyi’ tercih etmi-

tir. Cehennemdeyken bu insanlar hakknda Allah’n inayeti (azaptan)

öne geçer. Çünkü cehennem, herhangi bir ekilde Allah' birleyen insa-

nn ebedi olarak (kendisinde) kalmasn kabul etmez. Tevhidin en yet-

kin yönlerinden birisiyse, bilgiden dolay (Allah’) birlemektir. Böyle

bir insan, bilgiyle iman birletirmi demektir.

öyle bir eletiri yöneltebilirsin: ‘blis de Allah’n bir olduunu bi-

lir.’ ‘Haklsn’ deriz. ‘Fakat blis ortak koanlarm ilkidir. Dolaysyla or-

tak koan kimselerin vebali onun boynunadr. Onlarn günahlarnn ce-

zas ise, ateten çkmamaktr. blis birleyerek ölmüse bile böyledir. Ne-

reden biliyorsun ki? Belki de, düüncesine ilien bir kuku nedeniyle Al-

lah’a ortak koarak ölmütür. Daha önceki bölümlerde bununla ilgili

bir hususa deinmitik. Öyleyse blis ateten çkmayacaktr. Hangi ne-

denle ateten çkmayacan ise (irki icat ettii için mi yoksa kendisi de

sonradan mürik olduu için mi) en iyi Allah bilir.
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Bu meseleler hakknda pek çok ilim vardr. Bunlarn hepsini ifade-

ye kalksaydk, kitaptaki amacmz olan özetleme gayesinden uzaklar-

dk. Bununla beraber, kyamet mekânlarndan çok bilinen baz mekân-

lar zikredeceiz. Örnek olarak (amellerin) sunum yeri, defterlerin

alnmas (yeri), terazi, srat, Araf, ölümün kurban edilmesi (yeri), cen-

net meydanndaki ziyafet sofrasdr. Bunlarn hepsi, yedi tanedir. Ayn
zamanda onlar, cehenneme ait yedi kapnn olduu gibi cemctin yedi

kapsnn da esaslardr. Çünkü sekizinci kap. Görme Cenneti’ne aittir.

O ise, cehennemde kapal olan kapdr. Söz konusu kap, perde kaps-

dr. Dolaysyla liçbir zaman açlmayacaktr. Çünkü cehennemlikler

‘Rablerini görmekten perdelenirler.’

VASIL

Kyamet Günündeki Yedi Temel Yer

(Sunum Yeri)

Bunlarn kincisi, sunum yeridir. Bilmelisin ki: Bir hadiste öyle

bildirilmitir;
(

Hz. Peygamber’e ‘Kolay bir ekilde hesaba çekilecektir
’581

ayetinin anlam sorulunca, öyle yant vermitir: ‘Aie! Kastedilen su-

numdur. Hesaba çekilmede zorlanan kimseye azap edilmitir.’ Bu, yani

amellerin sunumu askerin sunumuna benzer. Çünkü ameller vakfe’deki

insanlarn sancadr. Allah ise, sahiptir. Askerler sancaklaryla tannd
gibi kyamet günü günahkârlar da simalarndan tannr. 583

(ikinci Yer: Defterlerin Alnd Yer)

lk yer defterlerin (alnd yerdir). Allah öyle buyurur: ‘Kitabn

oku! Bu gün kendin kendine yetersin.™
3 Baka bir ayette ise

‘

defteri san-

dan verilen kimse5584
-ki kastedilen mümin ve mutlu insandr ‘ve defteri sol

tarafndan verilen kimse.’
585 Kastedilen ise, münafktr. Çünkü kâfirin

defteri yoktur. Münafk ise, imandan yoksun iken Müslümanlk kendi-

sinden alnmamtr. Münafk hakknda öyle denilir:
c

0. Yüce Allah’a

iman etmemitir.’586
(Allah’n nitelikleri hakknda ilevsizlii benimseyen

ya da ateist) Muattla, irk koan kimseler, Allah’a kar büyüklenip
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Müslüman olmaya yanamayanlar da bu ksma girer. Çünkü münaflc,

malnn, cannn, ailesinin ve kannn korunmas için görünüte boyun

eer. çinde ise, bu üç insan türünden birisi vardr.

Bu ayetin bu üç snf içerdiini söyledik. Çünkü ‘O, Yüce Allah’a

iman etmez’ ayetinin anlam, Allah’ dorulamaz demektir. Allah’ do-
rulamayanlar ise, iki snftr: Birinci snf Allah’n varln kabul etme-

yenlerdir. Onlar, muattla dediimiz kesimdir. Dier grup ise, Allah'n

birliini dorulamaz. Onlar ise ‘ortak koanlardr.’ ‘Yüce’ ifadesi ise, Al-

lah’a kar büyüklenenleri de ayete katar. Çünkü bir insan Allah diye

isimlendirilen zatn hak ettii büyüklüe gerçekten inanrsa, Allah’a

kar büyüklenmez. Bir nitelikle (görünüte Müslüman olmak) kendile-

rinden ayran münafk snfyla birlikte bu üç grup, ‘Cehennemlik olan

kimselerdir.’

‘Defteri arkasndan verilen’ ise, kendilerine kitap verilip o kitab ar-

kalarna atan ve onu deersiz bir pahaya satan kimselerdir. Kyamet
günü gelince, böyle bir insana öyle denilir: ‘Defterini arkandan a!.’

587

Baka bir ifadeyle, ‘dünya hayatnda kitabn attn yerden defterini

almalsn. 5

KastediLen ey amel defterleri deil, onlara indirilen kitaptr.

ndirilen kitab arkasna atan kii, kitabn (sorumluluunun) dönmeye-

ceini zannetmi, daha dorusu kesin olarak buna inanmt. air öyle

demitir:

Dedim ki onlara: ki bin silâhl adan olduunu zannediniz.

Burada zannetmek kesin olarak inanmak demektir. (Zannn inanç

anlamnda kullanlmas balamnda) Sahih bir rivayette öyle bildirilir:

:

Allah kyamet günü öyle der; ‘Bana kavumayacan m zannettin?
5

Bir ayette Allah öyle buyurur: ‘Bu sizin Allah’a kar zcnmmzdr. ,SM

(Üçüncü Yer: Terazilerin Konulduu Yer)

Üçüncü yer ise, terazilerin konulduu yerdir. Amelleri tartmak için

teraziler konulur. Ardndan, amelleriyle birlikte defterler terazilere ko-

nulurken, en sonunda insann ‘Allah’a hamd olsun’ sözü teraziye konu-

lur. Hz. Peygamber ‘Allah’a hamd olsun teraziyi doldurur’ buyurur.

Çünkü teraziye kullarn iledii bütün iyilikler konulur. Geride ise sade-

ce ‘Allah’tan baka ilâh yoktur’ cümlesi kalr. Terazinin dolmas için ge-

ride sadece övgü cümlesi kalr. O da konulur ve bu sayede terazi dolar.
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Çünkü terazinin kefesi, nc bir fazla nc bir eksik, insann ameli kadardr.

Bütün zikir ve ameller teraziye girerken daha önce belirttiimiz gibi

‘Allah’tan baka ilâh yoktur’ cümlesi ona girmez. Bunun nedeni, her

amelin kendi zddndan bir karlnn bulunmasdr. Böylece iyi amel,

terazide o eyin karlna konulur. ‘Allah’tan baka ilâh yoktur’ cümle-

sinin karn ise, sadece ortak komak olabilir. Birlemeyle ortak komak

ise, tek bir terazide bir araya gelmez. Çünkü insan ‘Allah’tan baka ilâh

yoktur’ cümlesini inanarak söylerse, artk ortak koamaz. Ortak koarsa,

bu kez ‘Allah’tan baka ilâh yoktur’ cümlesine inanamaz. Bu ikisini uz-

lanak mümkün olmaynca, ‘Allah’la baka ilâh yoktur’ cümlesinin

dier kefede kart olacak bir cümle olmad gibi hiçbir ey de ondan

üsrün deildir. Bu nedenle ‘Allah’tan baka ilâh yoktur’ cümlesi, terazi-

ye girmez.

‘Allah’a ortal koanlar adna kyamet gününde terazi koymayz.’

Baka bir ifadeyle onlarn herhangi bir deeri olmad gibi onlarn ve-

ya Allah’a kavumay yalanlayan ve ayetlerini inkâr edenlerin amelleri de

tartlmaz. Çünkü Allah’a ortak koan insann iyi amelleri boa gitmitir.

Dolaysyla onlarn kötülüklerini tartacak herhangi bir amel yoktur.
‘K-

yamet günü onlar için bir terazi ortaya koymayz™

‘Kaytlar (sicillat) sahibine gelince.’ Söz konusu kii, hiçbir iyilik

yapmam, sadece bir gün samimice, ‘Allah’tan baka ilâh yoktur’ cüm-

lesini telaffuz etmi kimsedir. O kiinin doksan dokuz kötülük kaydnn

karsna bu ifade konulur. Her bir günah kayd, douyla bat arasnda-

ki mesafe kadardr. Bütün bu kötülüklerin karsna tek bir cümlenin

konulmasnn nedeni, baka herhangi bir iyi amelinin olmaydr. Te-

razisinin kefesi ise, bütün günahlarndan ar gelir ve günah kaytlar

dalr, insan hayrete düer.

Teraziye iyisiyle kötüsüyle ruh amelleri girer: Bunlar göz, kulak,

dil, el, mide, cinsel uzuv ve ayaktr. Bâtnî amelleri ise, duyulur teraziye

girmez. Fakat onlarda adalet uygulanr. Söz konusu olan, manevi-

hüküm terazisidir. Bu terazi, duyulur için duyulur, manevi eyler için

ise manevidir. Her eye kendi benzeriyle karlk verilir. Bu nedenle

ameller yazl olmalar bakmndan tartlr.
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(Dördüncü Yer: Yol)

Dördüncü yer, srat yoludur. Söz konusu yol, dünyada anlam ola-

rak, orada ise duyulur bir ekilde dikilmi terazidir. Allah bize öyle

der: ‘Bu benim dosdoru yoiumdur, ona uyunuz. Baka yollara uymaynz,

sizi yolundan ayrr.**' Hz. Peygamber bu ayeti okuyunca, önce bir çizgi

çizmi, sonra da onun sanda ve solunda öyle bir takm çizgiler daha

çizmitir:

te bu, tevhit yolu ve onun ayrlmaz özellikleridir. Hz. Peygamber

öyle demitir: ‘nsanlarla ‘Allah’tan baka ilâh yoktur’ diyene kadar sa-

vamak bana emredildi.’ Bunu söylediklerinde ise, slam’n hakknn d-

nda kan ve mallarn benden korumu olurlar. Hesaplan ise Allah’a

kalmtr.’ ‘Hesaplar Allah’a kalmtr’ ifadesiyle insanlarn bu cümleyi

inanarak söyleyip söylemediklerini Allah’tan baka kimsenin bilmeyece-

ini kastetmitir.

Allah’a ortak koan insann birlik yolundan bir nasibi yokken, (Al-

lah’n) varl haklanda nasibi vardr. Ateistin ise (muattla), varlktan

nasibi yoktur. Öyleyse Allah’a ortak koan kimse, Allah’ birlcmemitir.

Dolaysyla o, vakfe’den atee giderken ateisderle ve ‘cehennemlik olan’

atetekilerle beraberdir. Münafklar ise, onlarla beraber deildir. Onla-

rn cennete ve cennette bulunan nimete bakmalar ve böylece

nimetlenmeleri gerekir. Bu ise, onlarn cennet nimederinden nasibidir.

Sonra cehenneme sevk edilirler. Bu durum, Allah’n adaletinden kay-

naklanr. Baka bir ifadeyle, amellerine karlk verilmitir.

Cehennemde ebedi kalmayan kimseler yolda tutulur, sorguya çeki-

lir ve kendilerine azap edilir. Yol ise, cehennem köprüsü üzerindedir ve

gizlenmitir. Köprüdeki çengellerle Allah o insanlar köprü üstünde tu-
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rar. Yol cehennemde olduu için -cennete giden tek yol da onun üze-

rinde bulunduu için- Allah öyle buyurur: ‘Hepiniz ona urar. Bu, rab-

binin üzerindeki kesin bir hükümdür. 3591 Bu sözün anlamm bilen kimse,

cehennemin yerinin ne olduunu bilir. Hz. Peygamber’e sorulduunda

yerini söyleseydi, ben de onu söylerdim. Hz. Peygamber onun hakkn-

da susmam ve yant olarak öyle demitir: ‘Allah’n ilmindedir.’ u var

ki ilahi emirle (bilinir). Çünkü Hz. Peygamber ‘
arzusundan konu-

maz.'592 Bu mesele dünya ilerinden deildir. Öyleyse onun hakknda

susmamz, saygnn gereidir.

Bu yol nitelenirken ‘laldan ince ve klçtan keskin olduu’ söylen-

mitir. Dünyada bu yol, eriatn bilgisidir. Bir mesele hakknda Allah

katndaki doru yorum ve iki müçtehitten hangisinin doru görüe

ulau kesin olarak bilinmez. Bu nedenle, kant ortaya koymak için

bütün gayretimizi sarf ettikten sonra, güçlü zanlara göre ibadet ederiz.

Ne (yalan söylemeleri mümkün olmayan bir grubun rivayeti olan)

nütevatir ne de bilincn-güvcnilir tek kiinin rivayetinde durum dei-

mez. Çünkü tevatür bilgi ifade etse bile, tevatürden çkarlan bilgi, o

lafzn kendisi veya Hz. Peygamber’in onu söylemi veya onunla amel

etmi olmasyla snrldr. Bilgi derken kastettiimiz ey ise, (tevatürle

aktarlm) o sözden veya davrantan anlalan anlamdr. Böylece o an-

lamla bir mesele hakknda kesin olarak hüküm verilir. Buna ise, ancak

tevatürle aktarlan açk nass vastasyla ulalabilir. Bu anlamda

mütevatir-açk nass ise, nadiren bulunabilir. Örnek olarak ‘Bu on tam

gündür
’593

ifadesindeki ‘on’ kelimesinin özel anlamda on olmasn verebi-

liriz. eriata göre onun hükmü ise, dünyada klçtan keskin ve kldan

incedir. Öyleyse doru hükme ulaan çii, bizzat bir kiidir. Farkl müç-

tehitler ise, (doru hükme deil), ücrete ulamtr.

eriat, dosdoru yoldur. Kul namaznn her rekâtnda öyle der:

‘Bizi dosdoru yola ulatr.
'S9t Bu anlamda yol, klçtan keskin ve kldan

incedir. Öyleyse onun ahirette duyulur bir ekilde görünümü, dünya-

dakinden daha açk ve belirgindir. Bunun tek istisnas, ‘basiretle Allah’a

davet eden kimse’nin durumudur. Örnek olarak peygamber ve onun

takipçilerini verebiliriz. Allah peygamberin takipçilerini de basiretle Al-

lah’a davet etmede peygamberlere katmtr. Burada basiret derken, bil-

gi ve kefe göre Allah’a daveti kastediyoruz. Bir rivayette öyle bildiri-

lir: ‘(Cehennem üzerindeki) Srat köprüsü kyamet günü insanlara sahip
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olduklar nur ölçüsünde görünür. Böylece köprü bir grup hakknda in-

celirken, bir grup hakknda geniler.’ Bu rivayeti,
c
onlarn nuru önlerinde

yürür’ ayeti dorular. Ayette geçen sa’y, yürümek demektir. Sadece yol

vardr. Allah ‘önlerinde*
9*
demitir, çünkü ahirette müminin solu yok-

tur. Nitekim cehennemliklerin de sa taraf yoktur. te bunlar, yol üze-

rinde olan eylerin hallerinin bir ksmdr.

Daha önce söylediimiz (köprüdeki) çengeller, kancalar ve dikenler
A •

ise, Ademoullarmn amellerinin suretlerinden meydana gelir, insanla-

rn amelleri kendilerini yolda tutar. Böylece, cennete geçemedikleri gibi

cehenneme de dümezler. Daha önce belirttiimiz gibi, en sonunda e-

faat veya ilahi inayet kendilerine ular. Bu hayatta kim bakasnn su-

çunu balarsa, Allah da onun günahn ahirette balar. Kim ii zor-

latrmaya bakarsa, Allah da onun iini zorlatrr. Kim affederse, Allah

da onu affeder. Kim hakkn sonuna kadar alrsa, AUal da ondan hak-

km sonuna kadar almak ister. Bu ümmete güçlük çkarana, Allah da

güçlük çkarr. 'Bunlar size iade edilen amellerinizdir.’ Öyleyse, giizel

huylara balannz! Çünkü yarn Allah, bugün O’nn kullarna davran-

dnz gibi size davranacaktr. nsan nasl davranrsa Allah da onlara

öyle davranr!

(Beinci Yer: Araf)

Beinci yer ise, Araf’tr. Arat, cennet ile cehennem arasndaki bir

surdur. Onun içi rahmettir. Bu ksm, Arafn cennete bakan yönüdür.

‘D ise azaptr.’ Bu ise cehenneme bakan ksmdr. Terazisinin kefeleri

eit olan kimseler orada bulunur. Söz konusu insanlar, cehenneme bak-

tklar gibi cennete bakarlar. Onlar, bu iki yerden birisine girmelerini

salayacak bir üstünlüe sahip deillerdir. Secde etmeye, kyamet gü-

nünde tekliften arda kalan eye çarldklarnda hemen secde ederler,

iyiliklerinin terazisi (kötülüklerine) üstün gelir ve cennete girerler. On-

lar, günahlar nedeniyle cehenneme bakyorken sahip olduldar iyilikleri

nedeniyle de cennete bakp Allah’n rahmetini görüyor ve ona tamah

ediyorlard. Bu tamahkârlklarnn sebebi ise, onlarn, ‘Allah’tan baka

ilâh yoktur’ diyen insanlar arasnda bulunmalardr. Onlar, b ifadeleri-

ni terazilerinde görmezler. Hâlbuki
c
Allah’n zerre miktarnca kimseye

hakszlk yapmayacan’5W
' bilirler. Terazinin kefelerinden birisine bir

zerre bile getirilseydi, dier kefeden üstün olurdu. Çünkü terazinin iki
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kefesi son derece dengededir. Bunun üzerine Araftakiler, Allah’n cö-

mertliine ve adaletine tamah ederler. Bunun yan sra, ‘Allah’tan baka

ilâh yoktur’ cümlesinin sahibine bir inayeti olmaldr ki, onun

Araftakiler üzerinde eseri ortaya çkar.

Allah onlar hakknda öyle der: ‘Arafta bir takm adamlar vardr.

Hepsi simalarndan tannr. Cennettekilere ‘size selam olsun’ diye ba-
rrlar. Onlar tamah ederler, fakat oraya giremezler.’ Ayn ekilde öyle

barrlar: ‘Gözleri cehennemliklere çevrildiinde, öyle derler:
‘

Râbbi

-

mizl Bizi zalim toplulua katma *97 Burada zülüm, baka bir ey deil, Al-

lah’a ortak komadr.

(Altnc Yer: Ölümün Kurban Edilmesi)

Altnc yer ise, ölümün kurban edildii yerdir. Ölüm (dta gerçek-

lii bulunmayan) bir nispet olsa bile, Allah onu kyamet günü parlak

bir koç suretinde ortaya çkarr. öyle barlr: cEy cennetlikler!’ Cen-

nedikler balarn kaldrr. Bu kez cEy cehennemlikler!’ diye barlr.

Onlar da balarn kaldrr. O esnada cehennemde sadece cehennemlik-

ler bulunur. Ardndan her iki gruba ‘Bunu tanyor musunuz?’ diye so-

rulur. Onlar da, ‘O ölümdür’ diye cevap verir. Yahya (as.) elinde bir b-

çak olduu halde gelir ve ölümü yatrp boazn keser. Bir münadi ba-

rr: ‘Cennetlikler! Artk ebedi kalcsnz, ölüm yoktur! Cehennemlik-

ler! Ebedi kalcsnz, ölüm yoktur! te bu gün, üzülme günüdür.’

Cennetlikler ölümü görünce, onu görmekle büyük bir sevince kap-

lrlar ve ona öyle derler: ‘Allah seni mübarek etsin! Bizi dünya sknt-

sndan kurtardn. Sen bize gelen hayrl bir konuktun, Hakkn bize

gönderdii hayrl bir hediyeydin sen.’ Çünkü Hz. Peygamber öyle

der: ‘Ölüm mümin için bir hediyedir.’

Cehennemlikler ise, ölümü gördüklerinde ondan kaçar ve ona öyle

derler: ‘Sen bize gelmi kötü bir konuktun. Bizim ile içinde yaadmz
iyilik ve rahatln arasna girdin.’ Sonra ona öyle derler: ‘Belki bizi öl-

dürür de biz de içinde bulunduumuz durumdan kurtuluruz.’

Ölümün kurban edildii gün ‘hasret günü’ diye isimlendirildi.

Çünkü ölüm, onlarn hepsini bitkin düürür. Baka bir ifadeyle her lci

grup için de ebedilik özelliini ortaya koyar. Sonra, cehennemin kapla-

r bir daha açlmayacak ekilde kapanr. Ate cehennemliklere uyar, ce-
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hennemlikler ate içinde skmas artsn diye, cehennemin kadar birbi-

rine girer, alt üst olur. nsanlar ve eytanlar orada büyüklükte bir et

parças kadar görünür. Altnda büyüle bir ate olduunda, su gibi kay-

nar. Böylece içinde bulunan herkes, ister yukarsnda ister aasnda ol-

sun, döner. ‘Atein her sönüünde, ona ate kattk.’5*8

(Yedinci Yer: Hükümdarn Ziyafet Sofras)

Yedinci yer, ziyafet sofrasdr. Bu sofra, hükümdarn cennetliklere

sunduu ziyafet sofrasdr. Cehennemlikler ‘tasa (üzüntü) içinde
3

topla-

nrken cennetlikler ziyafet sofralanndadr. Cennediklerin oradaki ye-

mekleri, Yunus balnn cierinden arta kalandr. Ziyafet sofrasnn bu-

lunduu meydann topra ise, tpk günein kursu gibi, beyaz toprak-

tr. Cehennemlikler için ise, (yiyecek olarak) boadan dalak çkarlr.

Cenedikler, Yunus balnn cierinden arta kalan yer. Yunus, deniz-

de yaayan bir su canlsdr. Su ise, cennete uygun hayat unsurudur. Ci-

er, kann evidir. Baka bir ifadeyle canllk evidir. Canllk ise, scak ve

yatr. Bu kann buhar nefestir ve hayvan ruh diye ifade edilmitir. Be-

denin canll ona baldr. u halde o, canllklarnn sürmesi itibariy-

le, cennet ehli için bir müjdedir.

Hayvann bedenindeki dalak, pisliklerin evidir. Çünkü dalakta be-

denin pislikleri toplanr ve o, cierin verdii bozuk kandr. Bu kan ce-

hennemliklere verilir ve onlar da onu yer. Bu yemek, boadan meydana

gelir. Boa ise, doas souk ve kuruluk olan karasal bir canldr. Ce-

hennem, manda biçimindedir. Boann dala, cehennemliklerin gda-

syla güçlü bir iliki içindedir. Dalaktaki kan nedeniyle, cehennemlikler

ölmez. çinde bulunan bedenin kirleri ve kirli-ac verici kan nedeniyle

ise, hayat bulmazlar ve nimetlenmezier. Böylelikle onu yemek, cehen-

nemliklerde hastalk ve sakadk meydana getirir.

Sonra cennetlikler cennete girer: ‘Onlar oradan çkmayacaktr.’ ‘Al-

lah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

Yirmi sekizinci ksmn tamamlanmasyla dördüncü sfr tamamlan-

d. Onu yirmi dokuzuncu ksm, onu ise otuzuncu ksm takip edecektir.

Hamd âlemlerin Rabbi Allah’adr.
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